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UCHWAŁA Nr XLIV/316/09 

Rady Miejskiej w Barczewie 

z dnia 28 wrze �nia 2009 r. 

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Barczewa. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi�zku z art. 27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 
80, poz. 717 z 2004 roku Nr 6, poz. 4, Nr 141, poz. 1492 z 
2005 roku Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 
2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2007 roku 
Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 roku Nr 199, poz. 1227, Nr 
201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, 
art. 18 ust. 2, pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 
142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806 z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 
z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759 z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457 z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 
2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 
1218 z 2008 roku: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 
oraz z 2009 roku: Nr 52, poz. 420) oraz uchwały Nr 
XVII/112/07 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 
29 pa�dziernika 2007 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 15 stycznia 
2007 r. w sprawie przyst�pienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, oraz po 
stwierdzeniu zgodno�ci ze „Studium uwarunkowa� i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i 
gminy Barczewo” Rada Miejska w Barczewie uchwala 
zmian� miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Barczewa wraz z fragmentami 
terenu w obr�bach Ruszajny i Bark-Wrocikowo, zwan� w 
dalszej cz��ci uchwały planem obejmuj�cym ustalenia i 
rysunki od 1 do 10 w/w planu miejscowego. 
 

§ 1. 1. Przedmiot i granice planu zostały okre�lone w 
uchwale Nr XVII/112/07 Rady Miejskiej w Barczewie 
z dnia 29 pa�dziernika 2007 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 15 stycznia 
2007 r. w sprawie przyst�pienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Barczewa zwanego dalej planem. 

 
2. Plan składa si� z nast�puj�cych elementów 

podlegaj�cych uchwaleniu i opublikowaniu: 
 
  1) ustale� planu, stanowi�cych tre�� niniejszej uchwały; 
 
  2) rysunków planu w skali 1:1000, stanowi�ce zał�czniki 

od nr 1 do 10 do niniejszej uchwały; 
 
  3) rozstrzygni�cia o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu wraz ze zbiorem ich kopii, stanowi�cy 
zał�cznik nr 11 do niniejszej uchwały; 

 
  4) rozstrzygni�cia o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nale�� do zada� własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania stanowi�cy zał�cznik nr 12 do 
niniejszej uchwały; 

 
  5) stwierdzenia zgodno�ci planu ze studium 

uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Barczewo, zał�cznik nr 13. 

 
3. Ustalenia planu obowi�zuj� na obszarach 

wyznaczonych granicami opracowania planu, które 
zostały okre�lone na rysunkach planu. 
 

Rozdział I 
Ustalenia ogólne dotycz �ce całego obszaru obj �tego 

planem 
 

§ 2. 1. Ustala si� nast�puj�cy zakres oznacze� 
graficznych na rysunku planu jako �ci�le obowi�zuj�cych 
i okre�lonych: 
 
  1) granice opracowania planu; 
 
  2) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania - �ci�le 
okre�lone; 

 
  3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
 
  4) obowi�zuj�ce linie zabudowy. 
 

2. Ustala si� nast�puj�cy zakres oznacze� graficznych 
na rysunku planu, mog�cych ulec zmianie na 
nast�puj�cych warunkach: 
 
  1) linie podziału wewn�trznego orientacyjne mog� ulec 

zmianie w uzasadnionych przypadkach do ±5,0 m. 
 

3. Na obszarze opracowania ustala si� nast�puj�ce 
zasady u�ytkowania, zagospodarowania i zabudowy: 
 
  1) wszelka zabudowa i zagospodarowanie pod wzgl�dem 

funkcjonalnym i przestrzennym powinna uwzgl�dnia�: 
- wymagania ładu przestrzennego, urbanistyki i 

architektury, 
- walory architektoniczne i krajobrazowe, 
- wymagania ochrony przyrody, 
- wymagania ochrony �rodowiska, zdrowia oraz 

bezpiecze�stwa ludzi i mienia, a tak�e wymagania 
osób niepełnosprawnych, 

- walory ekonomiczne przestrzeni i prawo własno�ci, 
- potrzeby obronno�ci i bezpiecze�stwa pa�stwa, 
- wymagania przepisów szczegółowych i norm 

polskich, a w szczególno�ci okre�lenia odległo�ci i 
warunków usytuowania elementów 
zagospodarowania terenu, w tym mi�dzy innymi: 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie oraz 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie. 
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§ 3. Ustala si� nast�puj�c� interpretacj� u�ytych 
symboli i poj��: 
 

1. Ilekro� w dalszych ustaleniach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 
 
  1) uchwale - nale�y przez to rozumie� niniejsz� uchwał� 

Rady Miejskiej w Barczewie; 
 
  2) przepisach szczególnych i odr�bnych - nale�y przez to 

rozumie� przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi; 

 
  3) rysunku planu - nale�y przez to rozumie� rysunki 

planu na mapie w skali 1:1000 stanowi�ce zał�czniki 
do niniejszej uchwały; 

 
  4) terenach zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z 

usługami nieuci��liwymi - s� to tereny z przewag� 
funkcji mieszkalnej do 70 %; 

 
  5) terenach zabudowy usługowej nieuci��liwej z 

dopuszczeniem funkcji mieszkalnej s� to tereny z 
przewag� funkcji usługowej do 70 %; 

 
  6) usługach nieuci��liwych - nale�y przez to rozumie�, �e 

s� to przedsi�wzi�cia które nie mog� znacz�co 
oddziaływa� na �rodowisko w rozumieniu przepisów 
odr�bnych, oraz których uci��liwo�� nie mo�e 
wykracza� poza teren lokalizacji działki, do której 
inwestor posiada tytuł prawny; 

 
  7) zabudowie adaptowanej - oznacza zabudow� do 

zachowania. Budynki adaptowane mog� podlega� 
przebudowie, rozbudowie i modernizacji z 
zachowaniem charakteru i skali do otaczaj�cej 
zabudowy, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowi� 
inaczej; 

 
  8) terenach adaptowanych - oznacza tereny do 

zachowania z istniej�c� funkcj�; 
 
  9) liniach rozgraniczaj�cych �ci�le okre�lonych - nale�y 

przez to rozumie� lini� dziel�c� tereny o ró�nym 
przeznaczeniu i o ró�nych funkcjach lub ró�nych 
zasadach zagospodarowania; 

 
  10) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nale�y przez 

to rozumie� �e �aden element budynku nie mo�e 
przekracza� tej linii w parterze z mo�liwo�ci� 
cofni�cia budynku w gł�b działki; 

 
  11) obowi�zuj�cych liniach zabudowy - jak wy�ej, lecz 

bez mo�liwo�ci cofni�cia w gł�b działki; 
 
  12) ulicach wewn�trznych - nale�y przez to rozumie�, �e 

s� to ulice nie zaliczone do �adnej kategorii, a w 
szczególno�ci ulice w osiedlach mieszkaniowych 
wielorodzinnych nie wyodr�bnione na rysunku planu; 

 
  13) zieleni nieurz�dzonej - nale�y przez to rozumie� 

ziele� w formie naturalnej z przewag� niskiej 
ł�kowej; 

 
  14) froncie działki - oznacza granic� działki, przylegaj�c� 

do drogi obsługuj�cej działk�; 
 
  15) dachach symetrycznych - nale�y przez to rozumie�, 

�e główne kalenice dachów musz� mie� jednakowy 
spadek; 

 
  16) funkcji - nale�y przez to rozumie� przeznaczenie 

terenu. 
 

§ 4. 1. Na obszarze opracowania ustala si� 
nast�puj�ce przeznaczenie terenów funkcjonalnych 
oznaczonych odpowiednimi symbolami i wyznaczonych 
liniami rozgraniczaj�cymi zgodnie z rysunkiem planu: 
 
  1) MN - tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej; 
 
  2) MW - tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej; 
 
  3) MNU - tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z 

usługami nieuci��liwymi; 
 
  4) UMN - tereny zabudowy usługowej nieuci��liwej z 

dopuszczeniem funkcji mieszkalnej; 
 
  5) U - tereny usług nieuci��liwych; 
 
  6) UK - tereny usług kultury (dom kultury, galeria, 

muzeum); 
 
  7) UP - tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej; 
 
  8) ZN - tereny zieleni nieurz�dzonej; 
 
  9) RZ - trwałe u�ytki zielone; 
 
  10) WS - tereny wód powierzchniowych; 
 
  11) P - tereny zabudowy przemysłowo-składowej; 
 
  12) KDW - tereny ulic wewn�trznych; 
 
  13) KDD - tereny ulic dojazdowych. 
 

§ 5. Ustalenia dotycz�ce oznacze� na rysunku planu: 
 
1. Skala rysunku planu okre�lona w formie liczbowej i 

liniowej. 
 
2. Granice terenów obj�tych planem. 

 
3. Linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym 

przeznaczeniu lub ró�nych zasadach zagospodarowania: 
 
4. Linie podziału wewn�trznego. 
 
5. Oznaczenia terenów składaj�cych si� z liter, liczb i 

liter które oznaczaj�: 
 
  1) oznaczenia literowe (A, B, C) symbole jednostek 

strukturalnych obowi�zuj�cego planu do którego 
wprowadza si� zmiany; 

 
  2) kolejne porz�dkowe nr zał�czników do uchwały o 

przyst�pieniu do zmian w planie miasta Barczewa; 
 
  3) symbole przeznaczenia - oznaczenia literowe jak w 

§ 4. 
 

6. Nieprzekraczalna linia zabudowy. 
 
7. Linie zabudowy obowi�zuj�ce. 

 
§ 6. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu s� obowi�zuj�ce: 
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1. Granice opracowania terenów obj�tych planem. 
 
2. Linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nych 

przeznaczeniach lub ró�nych zasadach 
zagospodarowania. 

 
3. Linie zabudowy nieprzekraczalne. 
 
4. Linie zabudowy obowi�zuj�ce. 
 
5. Linie rozgraniczaj�ce ulic oraz ich klasyfikacja i 

parametry techniczne. 
 
§ 7. Nast�puj�ce oznaczenia mog� podlega� 

zmianom: 
 
1. Warunki i zasady podziału wewn�trznego zgodnie z 

§ 2 ust. 2. 
 
2. Przebieg ulic wewn�trznych na terenie oznaczonym 

symbolem C10P. 
 

§ 8. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony i 
kształtowania ładu przestrzennego: 

 
1. W zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej 

dopuszcza si� o ile ustalenia szczegółowe nie stanowi� 
inaczej: 
 
  1) działalno�� usługow� nieuci��liw� w parterach 

budynków mieszkalnych; 
 
  2) lokalizacj� gara�y lub budynków gospodarczych na 

granicy dwóch działek s�siednich lub wolnostoj�cych 
poza nieprzekraczaln� lini� zabudowy pod warunkiem 
zapewnienia dojazdu z ulic publicznych lub 
wewn�trznych. Budynki te winne architektonicznie 
nawi�zywa� do architektury budynków mieszkalnych 
rodzajem i kolorem pokrycia dachu oraz k�tem 
nachylenia połaci. Wysoko�� nie mo�e przekracza� 
2,50 m, licz�c od poziomu terenu w najni�szym jego 
punkcie do okapu dachu. W nowej zabudowie 
preferuje si� gara�e wbudowane w budynek 
mieszkalny lub zblokowane z budynkiem 
mieszkalnym; 

 
  3) na pojedynczej działce zabudowy mieszkalnej 

jednorodzinnej dopuszcza si� budow� wył�cznie 
jednego domu mieszkalnego oraz gara�u lub budynku 
gospodarczego, przy czym ł�czna powierzchnia 
zabudowy nie mo�e przekracza� 25 % powierzchni 
działki. 

 
2. Ustala si� kierunki kalenic projektowanych 

budynków mieszkalnych równolegle do ulic z których maj� 
dost�p komunikacyjny, chyba �e ustalenia szczegółowe 
stanowi� inaczej. 

 
§ 9. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony �rodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego: 
 
1. Szkodliwe oddziaływanie na �rodowisko 

wytworzone przez jednostki organizacyjne winny zamyka� 
si� w obr�bie terenu (działki), na jakiej jest wytwarzane i 
do której dana jednostka posiada tytuł prawny. 

 
2. Poziom hałasu dopuszczalnego nie mo�e 

wykracza� poza warto�ci progowe okre�lone w przepisach 
odr�bnych. 

 

3. Zakazuje si� lokalizowania przedsi�wzi�� 
mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko 
wymagaj�cych sporz�dzenia raportu oddziaływania na 
�rodowisko z wyj�tkiem infrastruktury technicznej 
podziemnej. 

 
§ 10. Ustalenia dotycz�ce dziedzictwa kulturowego i 

zabytków: 
 
1. W s�siedztwie terenów przeznaczonych pod 

zabudow� okre�lonych funkcji mog� znajdowa� si� 
stanowiska archeologiczne. 
 

2. W przypadku natrafienia na zabytki archeologiczne 
na etapie realizacji ustale� planu, zgodnie z przepisami 
odr�bnymi dotycz�cymi ochrony zabytków, nale�y 
niezwłocznie powiadomi� organy urz�du ochrony 
zabytków oraz przeprowadzi� przed inwestycyjne badania 
sonda�owo-rozpoznawcze. 
 

§ 11. Ustalenia dotycz�ce wymaga�, wynikaj�cych z 
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej: 

 
1. Na terenie obj�tym opracowaniem plan ustala 

zakaz: 
 
  1) lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-

handlowych, gospodarczych i gara�owych. 
 

2. Na terenie obj�tym opracowaniem dopuszcza si�, o 
ile ustalenia szczegółowe nie stanowi� inaczej: 
 
  1) niezb�dne urz�dzenia techniczne jak stacje trafo, 

przepompownie oraz inne urz�dzenia techniczne o ile 
nie koliduj� z funkcj� podstawow�; 

 
  2) tablice i urz�dzenia reklamowe spełniaj�ce 

nast�puj�ce warunki: 
 

- tablice i urz�dzenia reklamowe mog� by� 
realizowane wył�cznie poza granicami pasów 
drogowych, 

- reklamy nale�y wielko�ci� i charakterem 
dostosowa� do architektury domów znajduj�cych 
si� w ich tle, 

- reklamy nale�y wielko�ci� charakterem 
dostosowa� do architektury obiektów znajduj�cych 
si� w ich tle, 

- tablice i urz�dzenia reklamowe nie mog� zasłania� 
terenów i obiektów bez zgody zainteresowanej 
strony, 

- reklamy na terenach wolnych, przeznaczonych pod 
zabudow� nale�y projektowa� ł�cznie z projektem 
budowlanym obiektu je�eli wi��e si� z jego funkcj�. 

 
§ 12. Ustalenia dotycz�ce parametrów i wska�ników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. 
 
1. Ustala si� nast�puj�ce linie zabudowy od dróg i ulic 

na terenie obj�tym planem, chyba �e ustalenia 
szczegółowe i rysunek planu stanowi� inaczej: 
 
  1) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 

rozgraniczaj�cej drogi krajowej nr 16 dla zabudowy 
mieszkalnej wynosi 155,0 m, 

 
  2) pozostałe linie zabudowy oraz parametry i wska�niki 

kształtowania zabudowy jak w ustaleniach 
szczegółowych i na rysunkach planu. 
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§ 13. Ustalenia dotycz�ce granic i sposobów 
zagospodarowania terenów, podlegaj�cych ochronie. 

 
1. Tereny o spadkach powy�ej 10 % nale�y 

zabezpieczy� przed erozj� poprzez trwałe 
zagospodarowanie zieleni� urz�dzon� lub zadarnienie. 

 
§ 14. Ustalenia dotycz�ce szczegółowych zasad i 

warunków scalenia i ł�czenia oraz podziału 
nieruchomo�ci. 

 
1. Na terenie opracowania nie przewiduje si� scalania 

i nowego podziału działek budowlanych. 
 
§ 15. Ustalenia dotycz�ce infrastruktury: 
 
1. W zakresie gospodarki wodnej ustala si� zasady: 

 
  1) zaopatrzenie w wod� z wodoci�gu miejskiego; 
 
  2) sie� wodoci�gowa winna spełnia� wymagania 

okre�lone w przepisach o ochronie przeciwpo�arowej; 
rezerwuje si� miejsce na sie� wodoci�gow� pod 
chodnikiem ulic oraz w pasach zieleni. 

 
2. W zakresie gospodarki �ciekowej ustala si� zasady: 

 
  1) nakaz odprowadzania �cieków sanitarnych do 

miejskiej oczyszczalni �cieków poprzez sie� 
kanalizacji sanitarnej; 

 
  2) dopuszcza si� uzupełnienie miejskiej sieci sanitarnej 

sieci� ci�nieniow� na bazie lokalnych studzienek 
pompowych sytuowanych po wewn�trznej stronie 
działki budowlanej która ma by� skanalizowana; 

 
  3) rezerwuje si� miejsce na sie� kanalizacyjn� w pasach 

drogowych ulic. 
 

3. W zakresie gospodarki deszczowej ustala si� 
zasady: 
 
  1) nakaz odprowadzania wód opadowych z terenów 

zabudowy do sieci kanalizacji deszczowej; 
 
  2) do czasu budowy kanalizacji deszczowej dopuszcza 

si� odprowadzanie wód opadowych powierzchniowo w 
granicach własnej działki do gruntu zgodnie z 
przepisami odr�bnymi; 

 
  3) zaleca si� budow� sieci kanalizacji deszczowej 

równocze�nie z sieci� kanalizacji sanitarnej 
wodoci�gowej i ulicami; 

 
  4) rezerwuje si� miejsca na sie� deszczow� w pasach 

drogowych ulic. 
 

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala si� zasady: 
 
  1) docelowo zaopatrzenie w gaz ziemny z sieci gazowej 

zgodnie z warunkami technicznymi i ekonomicznymi 
okre�lonymi przez dysponenta sieci; 

 
  2) rezerwuje si� miejsce na sie� gazow� w ulicach pod 

chodnikami ulic. 
 

5. W zakresie zasilenia w energi� elektryczn� ustala 
si� zasady: 
 

  1) sie� SN i nn prowadzi� trasami wzdłu� ulic i 
chodników; 

 
  2) wy�ej wymienione sieci nale�y realizowa� w miar� 

mo�liwo�ci technicznych, ekonomicznych jako 
doziemn�, kablow�; 

 
  3) linie SN i nn koliduj�ce z projektowan� zabudow� 

przewidzie� do przebudowy; 
 
  4) w korytarzach technicznych i pasach ochronnych oraz 

wyznaczonych orientacyjnie lokalizacji urz�dze� 
zabrania si� nasadzenia drzew i krzewów, wznoszenia 
budowli, budowy ogrodze�, zabudowy urz�dze� 
komunikacyjnych, składowania wszelkich odpadów, 
składowania piasków i zieleni. 

 
6. W zakresie telekomunikacji ustala si�: 

 
  1) w pasach drogowych rezerwuje si� teren na 

prowadzenie instalacji kablowej, na warunkach 
technicznych okre�lonych przez dysponenta sieci. 

 
7. W zakresie uciepłowienia ustala si�: 

 
  1) energia cieplna do ogrzewania budynków z istniej�cej i 

projektowanej sieci ciepłowniczej miejskiej oraz z 
indywidualnych �ródeł ciepła; 

 
  2) nale�y d��y� do wyeliminowania wysokoemisyjnych 

paliw z przechodzeniem na paliwa niskoemisyjne (gaz 
przewodowy, olej opałowy, słoma, drewno itp.). 

 
8. W zakresie gospodarki odpadami ustala si�: 

 
  1) stałe odpady komunalne i przemysłowe gromadzi� na 

poszczególnych posesjach (działkach) i po ich 
segregacji wywozi� na gminne wysypisko �mieci lub 
do zakładu utylizacji. 

 
§ 16. Zasady tymczasowego u�ytkowania terenów: 
 
1. Zakazuje si� na terenach projektowanych funkcji 

lokalizacji obiektów trwałych, nie zwi�zanych 
z projektowan� funkcj� oraz składowania materiałów 
mog�cych pogorszy� stan �rodowiska. 

 
2. Dopuszcza si� do czasu realizacji projektowanych 

funkcji zagospodarowanie tymczasowe jak np. 
u�ytkowanie rolnicze o charakterze sezonowym. 

 
§ 17. Ustalenia dotycz�ce komunikacji: 
 
1. Ulice wewn�trzne oraz �cie�ki rowerowo-piesze i 

piesze mo�na wyodr�bni� i kształtowa� w zale�no�ci od 
potrzeb na terenach funkcjonalnych w trakcie realizacji 
planu zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odr�bnymi. 

 
2. Dopuszcza si� remonty, modernizacje i przebudowy 

istniej�cych w dniu uchwalenia planu zjazdów i wł�cze� 
ulic wewn�trznych. 

 
3. Wszystkie prace budowlane i działania inwestycyjne 

na terenach ulic wewn�trznych musz� uwzgl�dnia� 
dost�pne �rodki i mo�liwo�ci poprawy bezpiecze�stwa 
sprawno�ci ruchu. 

 
4. Miejsca postojowe, o ile ustalenia szczegółowe nie 

stanowi� inaczej, zapewni� na terenie własnej działki 
budowlanej w ilo�ci: 



<�B�AAB$�>��0	����
?�����	���C�?C�(B@�$�A#C����$B�/�����D8E�� � B�����&D��
�

A�D�&8D�A

 
  1) dla zabudowy mieszkalnej - 2 miejsca postojowe w 

tym jedno w gara�u na jeden domek; 
 
  2) dla zabudowy usługowej 35 miejsc na 100 zatrudnionych. 
 

Rozdział II 
Ustalenia szczegółowe dotycz �ce terenów o ró �nych 
funkcjach lub sposobach u �ytkowania wydzielonych 

liniami rozgraniczaj �cymi 
 

§ 18. A5ZP,UT - Teren zieleni parkowej z 
projektowanymi usługami turystycznymi. 
Ustala si� nast�puj�ce warunki i zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenu. 

 
1. Wymagane parametry budynku: 

 
  1) wysoko�� zabudowy jedna kondygnacja naziemna; 
 
  2) dach symetryczny dwu lub wielospadowy o k�cie 

nachylenia połaci dachowych od 25° do 35° kryty 
dachówk� ceramiczn� lub materiałem o podobnych 
walorach estetycznych w kolorze naturalnej dachówki; 

 
  3) gara� wbudowany w budynek usługowy. 
 

2. Inwestowanie wymaga opracowania koncepcji 
zagospodarowania terenu w nawi�zaniu do terenu 
parkowego po stronie zachodniej. 

 
3. Teren obj�ty ochron� krajobrazu obejmuje korytarz 

ekologiczny rzeki Pisy jak na rysunku planu. 
 
4. Istniej�cy drzewostan podlega ochronie. Dopuszcza 

si� ci�cia piel�gnacyjne i sanitarne. 
 
5. Obowi�zuje zakaz wykonywania prac ziemnych 

trwale zniekształcaj�cych rze�b� terenu. 
 
6. W programie zagospodarowania terenu dopuszcza 

si� obiekt usługowy zwi�zany z obsług� turystyki wodnej 
usytuowany wzdłu� obowi�zuj�cej linii zabudowy przy 
ulicy Polnej. 

 
7. Powierzchnia biologicznie czynna min. 60 % 

powierzchni działki. 
 
8. Powierzchnia zabudowy max 200 m². 
 
9. Ogrodzenie wył�cznie a�urowe nie tworz�ce 

przegród poprzecznych korytarza ekologicznego 
z zakazem grodzenia do linii brzegowej rzeki Pisy. 

 
10. Ogrodzenie od strony ulicy Polnej zaleca si� z 

siatki w �ywopłocie. 
 
11. Wprowadza si� zakaz wykonania ogrodze� 

pełnych i z prefabrykowanych elementów �elbetowych. 
 
12. Miejsca postojowe zapewni� na terenie działki w 

ilo�ci min. 30 miejsc na 100 zatrudnionych lub 
u�ytkowników. 
 

A5MNU - Tereny projektowanej zabudowy mieszkalnej 
jednorodzinnej z usługami nieuci��liwymi. 
Ustala si� nast�puj�ce warunki i zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

 
 

1. Adaptuje si� istniej�c� zabudow�. 
 
2. Dla zabudowy adaptowanej i nowej ustala si� 

parametry: 
 
  1) wysoko�� zabudowy do dwóch kondygnacji ł�cznie z 

u�ytkowym poddaszem i wysokim dachem; 
 
  2) k�t nachylenia połaci dachowych od 35°do 45°; 
 
  3) dach symetryczny dwu lub wielospadowy kryty 

dachówk� ceramiczn� w odcieniu czerwieni lub br�zu 
b�d� materiałem zbli�onym do niej wygl�dem i 
kolorem. 

 
3. Dopuszcza si� podział terenu na działki budowlane 

o powierzchni min 1000 m². 
 
4. Powierzchnia zabudowy max. 25 % powierzchni 

działki. 
 
5. Powierzchnia biologicznie czynna min. 60 % 

powierzchni działki. 
 
6. Wprowadza si� zakaz wykonywania ogrodze� 

pełnych i z �elbetowych elementów prefabrykowanych. 
 
7. Max. wysoko�� ogrodzenia 1,60 m. 
 
8. Zalecane ogrodzenie z �ywopłotu. 
 
9. Nieprzekraczalne linie zabudowy 6,0 m od linii 

rozgraniczaj�cej drogi dojazdowej jak na rysunku planu. 
 
10. Dost�pno�� terenu z dróg dojazdowych. 
 
11. Zasady lokalizacji gara�y jak w § 8 pkt 2. 
 
12. Zasady lokalizacji miejsc postojowych jak w § 17. 

 
A6MN - Tereny projektowanej zabudowy mieszkalnej 

jednorodzinnej. 
Ustala si� nast�puj�ce warunki i zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
 

1. Wymagane parametry budynków: 
 
  1) wysoko�� budynków dwie kondygnacje w tym 

u�ytkowe poddasze; 
 
  2) k�t nachylenia połaci dachowych od 35º do 45º; 
 
  3) dach symetryczny dwu lub wielospadowy kryty 

dachówk� ceramiczn� w odcieniu czerwieni lub br�zu 
b�d� materiałem o zbli�onym do niej wygl�dem i 
kolorem; 

 
  4) poziom rz�dnej parteru budynku nie mo�e by� wy�szy 

ni� 45 cm nad poziom terenu w najwy�szym jego 
punkcie. 

 
2. Powierzchnia zabudowy ł�cznie z gara�em max. 25 % 

powierzchni działki. 
 
3. Powierzchnia biologicznie czynna min. 60 % 

powierzchni działki. 
 
4. Układ głównej kalenicy równoległy do linii zabudowy 

jak na rysunku planu. 
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5. Wprowadza si� zakaz wykonywania ogrodze� 
pełnych i z �elbetowych elementów prefabrykowanych. 

 
6. Max. wysoko�� ogrodzenia od frontu działki 1,60 m. 
 
7. Dojazd do działek wył�cznie z ulicy dojazdowej. 
 
8. Nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii 

rozgraniczaj�cej ulicy dojazdowej jak na rysunku planu. 
 
9. Minimalny front działki 30,0 m. 
 
10. Zasady lokalizacji gara�y jak w ustaleniach 

ogólnych § 8 pkt 2. 
 
11. Zasady lokalizacji miejsc postojowych jak w § 17. 

 
A7MN-1 - Tereny projektowanej zabudowy 

mieszkalnej jednorodzinnej. 
Ustala si� nast�puj�ce warunki i zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

 
1. Wymagane parametry budynków: 

 
  1) wysoko�� budynków dwie kondygnacje w tym 

u�ytkowe poddasze; 
 
  2) k�t nachylenia połaci dachowych od 35º do 45º; 
 
  3) dach symetryczny dwu lub wielospadowy kryty 

dachówk� ceramiczn� w odcieniu czerwieni lub br�zu 
b�d� materiałem o zbli�onym do niej wygl�dem i 
kolorem; 

 
  4) poziom rz�dnej parteru budynku nie mo�e by� wy�szy 

ni� 45 cm nad poziom terenu w najwy�szym jego 
punkcie. 

 
2. Powierzchnia zabudowy ł�cznie z gara�ami max. 25 % 

powierzchni działki. 
 
3. Powierzchnia biologicznie czynna min. 60 % 

powierzchni działki. 
 
4. Nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii 

rozgraniczaj�cej ulicy dojazdowe (jak na rysunku planu). 
 
5. Układ głównej kalenicy równoległy do obowi�zuj�cej 

linii zabudowy jak na rysunku planu. 
 
6. Wprowadza si� zakaz wykonywania ogrodze� 

pełnych i z �elbetowych elementów prefabrykowanych. 
 
7. Wysoko�� ogrodzenia od frontu działki max 1,60 m. 
 
8. Dojazd do działek wył�cznie z ulicy dojazdowej. 
 
9. Zasady lokalizacji gara�y jak w ustaleniach 

ogólnych § 8 pkt 2. 
 
10. Zasady lokalizacji miejsc postojowych jak w § 17. 
 
A7MN-2 - Tereny projektowanej zabudowy 

mieszkalnej jednorodzinnej. 
Ustala si� nast�puj�ce warunki i zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

 
1. Zabudowa jednorodzinna bli�niacza. 
 
2. Wymagane parametry budynków: 

 
  1) wysoko�� budynków dwie kondygnacje w tym 

u�ytkowe poddasze; 
 
  2) k�t nachylenia połaci dachowych od 35º do 45º; 
 
  3) dach symetryczny dwu lub wielospadowy kryty 

dachówk� ceramiczn� w odcieniu czerwieni lub br�zu 
b�d� materiałem o zbli�onym do niej wygl�dem i 
kolorem; 

 
  4) poziom rz�dnej parteru budynku nie mo�e by� wy�szy 

ni� 45 cm nad poziom terenu w najwy�szym jego 
punkcie; 

 
  5) układ głównej kalenicy równoległy do ulicy 

Warmi�skiej. 
 

3. Nale�y utrzyma� istniej�c� lini� zabudowy w 
istniej�cej pierzei ulicy Warmi�skiej. 

 
4. Wprowadza si� zakaz wykonywania ogrodze� 

pełnych i z �elbetowych elementów prefabrykowanych. 
 
5. Dost�pno�� komunikacyjna z ulicy Warmi�skiej. 
 
6. Zasady lokalizacji gara�y jak w § 8 pkt 2. 
 
7. Zasady lokalizacji miejsc postojowych jak w § 17. 

 
B3UK,U  - Teren usług. 
 
1. Adaptuje si� istniej�c� zabudow�. 
 
2. Dopuszcza si� zmian� geometrii dachu o 

parametrach: 
 
  1) dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci 35° do 

45° symetryczny kryty dachówk � ceramiczn� w kolorze 
czerwieni lub br�zu; 

 
  2) dost�pno�� komunikacyjna z ulicy zbiorczej Wojska 

Polskiego; 
 
  3) lokalizacja miejsc postojowych na zasadach jak w § 17. 
 

B4MN - Teren projektowanej zabudowy mieszkalnej 
jednorodzinnej, wolnostoj�cej. 
Ustala si� nast�puj�ce warunki i zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

 
1. Wysoko�� jedna kondygnacja z u�ytkowym 

poddaszem. 
 
2. Dach symetryczny dwu lub wielospadowy o 

nachyleniu połaci 35° do 45° kryty dachówk � ceramiczn� 
w kolorze czerwieni lub br�zu lub materiałem o zbli�onych 
walorach estetycznych w kolorze tradycyjnej dachówki. 

 
3. Szeroko�� frontu działki min 30,0 m. 
 
4. Powierzchnia zabudowy max. 20 % powierzchni 

działki. 
 
5. Powierzchnia biologicznie czynna min. 60 % 

powierzchni działki. 
 
6. Wprowadza si� zakaz wznoszenia ogrodze� 

pełnych i z prefabrykowanych elementów �elbetowych. 
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7. Dopuszczalna wysoko�� ogrodzenia 1,40 m. 
 
8. Preferuje si� ogrodzenia z �ywopłotów. 
 
9. Obowi�zuj�ca linia zabudowy 6,0 m od linii 

rozgraniczaj�cej ulicy Polnej. 
 

10. Dost�pno�� działek z ulicy Polnej. 
 
11. Dopuszcza si� lokalizacj� gara�y na zasadach jak 

w § 8 pkt 2. 
 
12. Zapewni� miejsca postojowe na własnej działce na 

zasadach jak w § 17. 
 
13. Istniej�ce zadrzewienia podlegaj� ochronie. 

 
B8ZN,WS - Tereny zieleni nieurz�dzonej z oczkiem 

wodnym - adaptowane. 
 
B9MW - Teren projektowanego zespołu zabudowy 

mieszkalnej wielorodzinnej. 
Ustala si� nast�puj�ce warunki i zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
 

1. Adaptuje si� istniej�c� zabudow� mieszkaln�. 
 
2. Dla zabudowy adaptowanej i nowej ustala si� 

parametry: 
 
  1) wysoko�� zabudowy max. cztery kondygnacje 

naziemne w tym u�ytkowe poddasze; 
 
  2) dachy symetryczne dwu lub wielospadowe o 

nachyleniu połaci 35° do 45° kryte dachówk � 
ceramiczn� w kolorze tradycyjnej dachówki. 

 
3. Ł�czna powierzchnia zabudowy max 30 % 

powierzchni terenu. 
 
4. Powierzchnia biologicznie czynna min 30 % 

powierzchni terenu. 
 
5. Nieprzekraczalna linia zabudowy dla zabudowy 

mieszkalnej: 
 
  1) od drogi krajowej nr 16 Olsztyn - Mr�gowo - 155,0 m; 
 
  2) od ulicy zbiorczej - 10,0 m; 
 
  3) od ulic dojazdowych - 6,0 m. 
 

6. Dopuszcza si� lokalizacj� niezb�dnych obiektów 
technicznych (jak trafostacje) w miar� potrzeb pod 
warunkiem harmonijnego wkomponowania w zabudow� 
mieszkaln�. 

 
7. W programie zagospodarowania terenu uwzgl�dni� 

tereny zabaw dla dzieci. 
 
8. Adaptuje si� istniej�c� zabudow� gara�ow�. Dla 

zabudowy gara�owej adaptowanej i nowej ustala si� 
parametry: 
 
  1) zakazuje si� lokalizacji pojedynczych gara�y; 
 
  2) dopuszcza si� wył�cznie zespoły gara�owe składaj�ce 

si� z około 10 boksów; 
 

  3) obiekty te winny nawi�zywa� kształtem dachów oraz 
rodzajem pokrycia do budynków mieszkalnych; 

 
  4) wysoko�� nie mo�e przekracza� 2,50 m od poziomu 

terenu do okapu dachu. 
 

9. Dost�pno�� komunikacyjna terenu z ulicy zbiorczej i 
ulic dojazdowych. 

 
10. Zabezpieczy� miejsca postojowe na terenie 

zespołu w ilo�ci 1,5 miejsce na mieszkanie; do 
obowi�zuj�cej liczby miejsc postojowych zalicza si� 
równie� miejsca postojowe zorganizowane na terenie 
B9KS. 

 
11. Wprowadza si� zakaz stosowania ogrodze� 

pełnych i z prefabrykowanych elementów �elbetowych. 
 

B9KS  - Teren projektowanego parkingu z 
dopuszczeniem usług nieuci��liwych. 
Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

 
1. Ł�czna powierzchnia zabudowy max 25 % terenu w 

tym powierzchnia zabudowy jednego budynku usługowo-
handlowego max 200 m². 

 
2. Wysoko�� zabudowy jedna kondygnacja naziemna. 
 
3. Dachy symetryczne o nachyleniu połaci 25° do 35°  

kryte dachówk� o odcieniach czerwieni lub br�zu lub 
materiałem o zbli�onych walorach estetycznych w kolorze 
naturalnej dachówki. 

 
4. Dost�pno�� terenu z ulicy dojazdowej. 

 
C10P - Tereny projektowanej zabudowy przemysłowo-

składowej z dopuszczeniem rzemiosła usługowego, 
administracji i baz transportowych. 
Ustala si� nast�puj�ce warunki i zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

 
1. Podział na działki prostopadle do dróg 

dojazdowych. 
 
2. Wielko�� działek w zale�no�ci od potrzeb inwestora 

min. 0,5 ha. 
 
3. Zaleca si� wydzielenie działek o kształcie zbli�onym 

do kwadratu. 
 
4. Dachy podwy�szone, dwuspadowe, o k�cie 

nachylenia połaci do 30º, kryte materiałem zbli�onym 
wygl�dem i kolorem do dachówki ceramicznej lub 
grafitowym. 
 

5. Powierzchnia zabudowy max. 50 % powierzchni 
działki. 

 
6. Powierzchnia biologicznie czynna min. 20 % 

powierzchni działki. 
 
7. Wprowadza si� zakaz wznoszenia ogrodze� z 

prefabrykowanych elementów �elbetowych. 
 
8. Zaleca si� wzdłu� granicy działki wprowadzenie 

pasa zieleni izolacyjnej (drzewa, krzewy) o szeroko�ci 
min. 6 m. 
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9. Nieprzekraczalna linia zabudowy: od linii 
rozgraniczaj�cej drogi zbiorczej 15 m, od ulic 
dojazdowych i wewn�trznych 10 m jak na rysunku planu. 

 
10. Dost�p komunikacyjny do terenu z ulic 

dojazdowych i wewn�trznych. 
 
11. Dopuszcza si� budow� dodatkowych ulic 

dojazdowych w miar� potrzeb o szeroko�ci min. 12,0 m. 
 
12. Wody opadowe odprowadza� powierzchniowo w 

obr�bie działki do której Inwestor posiada tytuł prawny. 
 
13. Ulica wewn�trzna KDW oznaczona na rysunku 

planu jest nieobowi�zuj�ca. 
 
14. Potrzeby parkingowe nale�y realizowa� wył�cznie 

na terenie własnej działki budowlanej w ilo�ci niezb�dnej 
do przeprowadzenia okre�lonego rodzaju działalno�ci lecz 
nie mniej ni� 35 miejsc na 100 zatrudnionych. 
 

C1UMN - Teren projektowanej zabudowy usługowej 
nieuci��liwej z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej. 
Ustala si� nast�puj�ce warunki i zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

 
1. Wymagane parametry budynków: 

 
  1) wysoko�� zabudowy dwie kondygnacje w tym 

u�ytkowe poddasze; 
 
  2) k�t nachylenia połaci dachowych od 35º do 45º; 
 
  3) dach symetryczny dwu lub wielospadowy kryty 

dachówk� ceramiczn� w kolorze czerwieni, br�zu, 
grafitowym lub materiałem zbli�onym do niej 
wygl�dem i kolorem; 

 
  4) poziom rz�dnej parteru budynku nie mo�e by� wy�szy 

ni� 45 cm od poziomu terenu w najwy�szym jego 
punkcie. 

 
2. Dopuszcza si� podział na działki budowlane o 

powierzchni min. 1500 m2. 
 
3. Szeroko�� frontu działki nie mo�e by� mniejsza ni� 

30 m. 
 
4. Powierzchnia zabudowy max. 30 % powierzchni 

działki. 
 
5. Powierzchnia biologicznie czynna min. 50 % 

powierzchni działki. 
 
6. Dopuszcza si� ł�cznie działek w celu uzyskania 

wi�kszej powierzchni zabudowy. 
 
7. Dost�pno�� komunikacyjna z ulic wewn�trznych 

KDW. 
 
8. Kierunek kalenicy równoległy do ulic, z których 

działki maj� dost�p. 
 
9. Linie zabudowy 10,0 m od drogi zbiorczej i 6,0 m od 

ulic wewn�trznych KDW. 
 
10. Zasada lokalizacji gara�y jak w § 8. pkt 2. 
 
11. Zasady lokalizacji miejsc postojowych na 

zasadach jak w § 17. 

 
C1MN - Teren projektowanej zabudowy mieszkalnej 

jednorodzinnej. 
Ustala si� nast�puj�ce warunki i zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

 
1. Wymagane parametry projektowanych budynków 

mieszkalnych: 
 
  1) wysoko�� zabudowy dwie kondygnacje w tym 

u�ytkowym poddaszem i wysokim dachem; 
 
  2) k�t nachylenia połaci dachowych od 35º do 45º; 
 
  3) dach symetryczny dwu lub wielospadowy kryty 

dachówk� ceramiczn� w kolorze czerwieni lub br�zu 
lub materiałem zbli�onym do niej wygl�dem i kolorem; 

 
  4) poziom rz�dnej parteru budynku nie mo�e by� wy�szy 

ni� 45 cm od poziomu terenu w najwy�szym jego 
punkcie. 

 
2. Szeroko�� frontu działki nie mo�e by� mniejsza ni� 

25 m. 
 
3. Dopuszcza si� ł�czenie działek w celu uzyskania 

wi�kszej powierzchni zabudowy. 
 
4. Powierzchnia zabudowy max. 25 % powierzchni 

działki budowlanej. 
 
5. Powierzchnia biologicznie czynna min. 50 % 

powierzchni działki. 
 
6. Nieprzekraczalna lina zabudowy 10,0 m od drogi 

zbiorczej oraz 6,0 m od ulic. 
 
7. Zasady lokalizacji gara�y jak w § 8 pkt 2. 
 
8. Zasada lokalizacji miejsc postojowych jak w § 17. 

 
C2MNU - Teren przeznaczony pod uzupełnienia 

s�siedniej zabudowy mieszkalno-usługowej. 
Ustala si� nast�puj�ce warunki i zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

 
1. Warunkiem uzupełnienia zabudowy usługowej jest 

dost�p do ulicy publicznej (Michała Kajki). 
 
2. Wymagane parametry budynków usługowych: 

 
  1) wysoko�� zabudowy do dwóch kondygnacji ł�cznie z 

u�ytkowym poddaszem i wysokim dachem; 
 
  2) k�t nachylenia połaci dachowych od 35º do 45º; 
 
  3) dach symetryczny dwu lub wielospadowy kryty 

dachówk� ceramiczn� w kolorze czerwieni lub br�zu 
lub materiałem zbli�onym do niej wygl�dem i kolorem. 

 
3. Ł�czna powierzchnia zabudowy max. 30 % 

powierzchni działki. 
 
4. Powierzchnia biologicznie czynna min. 50 % 

powierzchni działki. 
 
5. Kierunek kalenicy równoległy do ulicy, z której 

działka ma dost�p komunikacyjny. 
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6. Zasady lokalizacji gara�y jak w § 8. 
 
7. Potrzeby parkingowe realizowa� na terenie 

własnych działek na zasadach jak w § 16. 
 

C2RZ - Tereny trwałych u�ytków zielonych (ziele� 
ł�kowa). 
Ustala si� nast�puj�ce warunki i zasady 
zagospodarowania terenu: 
 
  1) adaptuje si� istniej�c� funkcj� z zakazem wznoszenia 

budynków; 
 
  2) istniej�ce rowy melioracyjne utrzyma� w stanie 

dro�no�ci. 
 

C2UP - Teren projektowanej zabudowy usługowo-
produkcyjnej bez funkcji mieszkalnej z dopuszczeniem 
przemysłu nieuci��liwego i administracji. 
Ustala si� nast�puj�ce warunki i zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

 
1. Szeroko�� frontu działki minimum 50,0 m. 
 
2. Powierzchnia zabudowy minimum 3000 m². 
 
3. Dopuszcza si� podział na działki w zale�no�ci od 

potrzeb inwestora. 
 
4. Wymagane parametry budynków: 

 
  1) max wysoko�� 9,0 m licz�c od istniej�cego poziomu 

terenu do najwa�niejszego punktu w kalenicy; 
 
  2) dach podwy�szony, dwuspadowe, o k�cie nachylenia 

20° do 25° kryte dachówk � ceramiczn� w odcieniu 
czerwieni lub br�zu lub materiałem o zbli�onych 
walorach estetycznych w kolorze tradycyjnej dachówki 
lub grafitowym. 

 
5. Powierzchnia zabudowy max 30 % powierzchni 

działki. 
 
6. Powierzchnia biologicznie czynna minimum 30 % 

powierzchni działki budowlanej. 
 

7. Linie zabudowy jak na rysunku planu. 
 
8. Dost�pno�� terenu z ulic publicznej dojazdowej. 
 
9. Ogrodzenie poszczególnych działek a�urowe do 

wysoko�ci 1,60 m z zaleceniem wprowadzenia �ywopłotu. 
 

10. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykowanych 
elementów �elbetowych. 

 
11. Dopuszcza si� budow� dodatkowych ulic 

dojazdowych w zale�no�ci od potrzeb o szeroko�ci 
min.10,0 m. 

 
12. Potrzeby parkingowe realizowa� na terenie 

własnych działek w ilo�ci niezb�dnej do prowadzenia 
okre�lonego typu działalno�ci lecz nie mniej ni� 35 miejsc 
na 100 zatrudnionych. 

 
C2KS - Cz��� terenu przeznaczonego pod plac 

manewrowo - zwrotny zwi�zany integralnie z cz��ci� 
terenu poło�onego poza granicami planu. 
 

Rozdział III 
Przepisy przej �ciowe i ko �cowe 

 
§ 19. Wysoko�� stawek procentowych: 

Stawki procentowe słu�� naliczeniu opłaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717) ustalone zostały dla terenów rolnych dla 
których w planie została okre�lona nast�puj�ca funkcja. 

 
1. Dla terenów oznaczonych symbolami: A5ZP,UT, 

A5MNU, A6MN, A7MN-1, A7MN-2, B4MN, B9MW, 
C1UMN, C2MNU, C2UP, C10P stawka procentowa 
wynosi 30 %. 

 
2. Dla pozostałych funkcji stawka nie ma 

zastosowania. 
 

§ 20. Trac� moc ustalenia i rysunek planu miasta 
Barczewa wraz z fragmentami terenu w obr�bach 
Ruszajny i Bark-Wrócikowo zatwierdzone uchwał� 
Nr XXXV/231/05 Rady Miejskiej Barczewa z dnia 
23.05.2005 r. we fragmentach obj�tych niniejszym 
planem. 

 
§ 21. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 

Barczewa. 
 
§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego. 
 
§ 23. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej 
El�bieta Zacharewicz 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XLIV/316/09 
Rady Miejskiej w Barczewie 
z dnia 28 wrze�nia 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XLIV/316/09 
Rady Miejskiej w Barczewie 
z dnia 28 wrze�nia 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XLIV/316/09 
Rady Miejskiej w Barczewie 
z dnia 28 wrze�nia 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 4 
do uchwały Nr XLIV/316/09 
Rady Miejskiej w Barczewie 
z dnia 28 wrze�nia 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 5 
do uchwały Nr XLIV/316/09 
Rady Miejskiej w Barczewie 
z dnia 28 wrze�nia 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 6 
do uchwały Nr XLIV/316/09 
Rady Miejskiej w Barczewie 
z dnia 28 wrze�nia 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 7 
do uchwały Nr XLIV/316/09 
Rady Miejskiej w Barczewie 
z dnia 28 wrze�nia 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 8 
do uchwały Nr XLIV/316/09 
Rady Miejskiej w Barczewie 
z dnia 28 wrze�nia 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 9 
do uchwały Nr XLIV/316/09 
Rady Miejskiej w Barczewie 
z dnia 28 wrze�nia 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 10 
do uchwały Nr XLIV/316/09 
Rady Miejskiej w Barczewie 
z dnia 28 wrze�nia 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 11 
do uchwały Nr XLIV/316/09 
Rady Miejskiej w Barczewie 
z dnia 28 wrze�nia 2009 r. 

 
Dotyczy: stwierdzenia zgodno�ci miejscowego planu ze studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Barczewo w zwi�zku z art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.). 

 
Stwierdzam zgodno�� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewa ze Studium Uwarunkowa� 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Barczewo, zatwierdzonym uchwał� Nr XLIV/345/2001 Rady 
Miejskiej w Barczewie z dnia 28 grudnia 2001 r. 
 
 

Zał�cznik Nr 12 
do uchwały Nr XLIV/316/09 
Rady Miejskiej w Barczewie 
z dnia 28 wrze�nia 2009 r. 

 
Rozstrzygni �cie w sprawie sposobu realizacji i finansowania Gmi nnych inwestycji z zakresu infrastruktury techniczn ej. 

 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717, z pó�n. zm.) sposób realizacji i finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale��cych do 
zada� własnych Gminy rozstrzyga si� nast�puj�co: 

 
1. Sposoby finansowania i realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale��cych do zada� własnych Gminy 

zostały ustalone w n/w uchwałach Rady Gminy: 
 
  a) Uchwała Nr XII/92/03 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie programu gospodarczego w 

zakresie rozwoju urz�dze� wodoci�gowych, 
  b) Uchwała Nr XII/93/03 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, 
  c) Uchwała Nr XXIV/154/04 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego 

planu rozwoju i modernizacji urz�dze� wodoci�gowych i kanalizacyjnych b�d�cych w posiadaniu Zakładu Wodoci�gów i 
Kanalizacji Sp. z o.o. W Barczewie, 

  d) Uchwała Nr XXV/159/04 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie programu gospodarczego w 
zakresie rozwoju urz�dze� kanalizacyjnych, 

  e) Uchwała Nr VI/45/07 z dnia 19 lutego 2007 r. - zmiana uchwały Nr XXV/160/04 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 
sierpnia 2004 r. w sprawie przyj�cia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Barczewo na lata 2004-2006. 

 
2. Do przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewa zada� własnych gminy z 

zakresu infrastruktury technicznej nale��: 
 
  a) rozbudowa sieci wodoci�gowej, 
  b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej, 
  c) budowa sieci kanalizacji deszczowej, 
  d) budowa ulic publicznych i dróg, które na podstawie odr�bnych uchwał Rady Miejskiej zostan� zaliczone do dróg 

gminnych. 
 

3. Inwestycje realizowane przez gmin� b�d� finansowane z nast�puj�cych �ródeł: 
 
  a) �rodki własne bud�etu Gminy, 
  b) �rodki funduszy ochrony �rodowiska, 
  c) �rodki UE i bud�etu pa�stwa pozyskiwane w ramach unijnych programów pomocowych, 
  d) �rodki innych instytucji i i programów krajowych i mi�dzynarodowych, 
  e) kredyty i po�yczki, o ile inne �ródła oka�� si� nie wystarczaj�ce, a Rada Miejska wyrazi zgod� na tak� form� 

finansowania. 
 

4. Po�rednim �ródłem finansowania lub refinansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej b�d�: 
 
  a) opłaty pobierane przez Gmin� od wła�cicieli nieruchomo�ci na podstawie § 19 niniejszej uchwały, 
  b) opłaty adiacenckie wnoszone przez wła�cicieli nieruchomo�ci po stworzeniu przez gmin� warunków do korzystania z 

urz�dze� infrastruktury technicznej, w tym ulic i dróg z ich wyposa�eniem. 
 

5. Stawki procentowe opłat, o których mowa w punkcie 4 a) ustalone zostały w rozdziale III § 19 niniejszej uchwały. 
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Zał�cznik Nr 13 
do uchwały Nr XLIV/316/09 
Rady Miejskiej w Barczewie 
z dnia 28 wrze�nia 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNI	CIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU 

 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BARCZEWA 
na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pó�n, zm.) 

Rada Miejska w Barczewie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag w projekcie planu, wniesionych do projektu planu: 
 
UWAGI DO WYŁOAONEGO PLANU W TERMINACH od 6 lipca 2009 r. do 27 lipca 2009 r. 
 
 
 

Lp. 

Oznaczenie 
nieruchomo�ci, 
której dotyczy 

uwaga 

Przeznaczenie 
w planie Tre�� uwagi 

Rozstrzygni�cie uwagi 

Uwaga uwzgl�dniona Uwaga nieuwzgl�dniona 

1 2 3 4 5 6 

1. 50/1 
1) B9MW Wnosi o zmian� współczynnika powierzchni biologicznie 

czynnej z 40 % na 30 % 
uwzgl�dniona - 

2) B9MW Wnosi o zmian� zapisu dot. wska�nika liczby miejsc 
postojowych na mieszkanie z 1,5 na 1,2 

- nieuwzgl�dniona 

2. 50/1 

1) B9MW, 
B9KS 

Wnosi o wprowadzenie zapisu o wspólnym bilansowaniu 
liczby miejsc parkingowych dla terenów B9MW i B9KS uwzgl�dniona - 

2)) B9MW 
Wnosi o zmian� sformułowania „miejsca parkingowe” na 

„miejsca postojowe” uwzgl�dniona - 

 
Uwaga: 
Integraln� cz��ci� rozstrzygni�cia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu s� zał�czone uwagi i odpowiedzi na wy�ej 
wymienione uwagi. 
 
 
 
 

2413 

UCHWAŁA Nr XXXIV/205/09 

Rady Gminy Budry 

z dnia 20 pa �dziernika 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z plac ów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Budry”. 

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 i w zwi�zku z art. 
41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. 
U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 
558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 
214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, zm. Dz. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 
1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 
Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 
223, poz. 1458) - Rada Gminy Budry uchwala, co 
nast�puje: 

 
§ 1. Uchwala si� „Regulamin korzystania z placów 

zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Budry", 
stanowi�cy zał�cznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Regulamin korzystania z placów zabaw podlega 

ogłoszeniu poprzez zamieszczenie go na tablicy 
informacyjnej przy placu zabaw. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy 

Budry. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady Gminy 
Jan Królik 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


