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UCHWAŁA Nr XXIX/251/09 

Rady Miejskiej w Biskupcu 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego dla terenów poło �onych 

pomi �dzy ul. Mickiewicza i ul. Kryniczn �, miasto Biskupiec. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717, z 2004 Nr 6, poz. 41, Nr 
141, poz. 1492, z 2005 Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 
1087, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 
Nr 127, poz. 880, z 2008 Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 

1237, z 2009 Nr 220, poz. 1413) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
zmiany: Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 
2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, 
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poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457 z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 
1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) 
Rada Miejska w Biskupcu, po stwierdzeniu zgodno�ci 
ustale� planu ze Studium Uwarunkowa� i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy 
Biskupiec uchwala, co nast�puje : 

 
§ 1. Po zapoznaniu si� z prognoz� oddziaływania na 

�rodowisko oraz prognoz� skutków finansowych uchwala 
si� zmian� Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Biskupiec uchwalonego Uchwał� 
Nr XXX/211/05 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 
15 czerwca 2005 r., która otrzymuje nazw� „Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
poło�onych pomi�dzy ul. Mickiewicza i ul. Kryniczn�, 
miasto Biskupiec”. 

 
2. Uchwalony plan składa si� z cz��ci podlegaj�cych 

uchwaleniu i opublikowaniu: 
 
  1) ustale� stanowi�cych tre�� niniejszej uchwały; 
 
  2) rysunku w skali 1:500 wykonanego na mapie 

zasadniczej zatytułowanego: „Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
poło�onych pomi�dzy ul. Mickiewicza i ul. Kryniczn�, 
miasto Biskupiec” stanowi�cego zał�cznik nr 1; 

 
  3) stwierdzenia zgodno�ci ustale� planu z zapisami 

Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Biskupiec - zał�cznik nr 
2; 

 
  4) rozstrzygni�cia o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu, rozstrzygni�cia o sposobie realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy 
oraz o sposobach ich finansowania stanowi�cych  - 
zał�cznik nr 3. 

 
§ 2. Zakres i granice planu zostały okre�lone w 

uchwale Nr XLIV/324/06. Rady Miejskiej w Biskupcu z 
dnia 6 pa�dziernika 2006 r. w sprawie przyst�pienia do 
sporz�dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów poło�onych w Biskupcu 
pomi�dzy ul. Mickiewicza i ul. Kryniczn�. 
 

Rozdział I 
Przepisy ogólne - dotycz �ce całego terenu 

 
§ 3. Przedmiotem ustale� planu s�: 

 
  1) tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z usługami 

nieuci��liwymi - oznaczone symbolem MW-U; 
 
  2) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania; 
 
  3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej; 
 
  4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym: linie 
zabudowy i gabaryty budynków, wska�niki 
intensywno�ci zabudowy; 

 
 
 
 

  5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego; 
 
  6) zasady i warunki podziału terenów na działki 

budowlane; 
 
  7) stawki procentowe, na podstawie których ustala si� 

opłat�, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. 
 

§ 4. Oznaczenia graficzne obowi�zuj�ce na rysunku 
planu: 
 
  1) granice obszaru opracowania planu; 
 
  2) oznaczenia przeznaczenia terenów; 
 
  3) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania; 
 
  4) linie zabudowy; 
 
  5) granice obszarów obj�tych ochron� konserwatorsk�; 
 
  6) oznaczenia liniowe urz�dze� infrastruktury technicznej 

okre�laj�ce ich orientacyjny przebieg do u�ci�lenia w 
projektach budowlanych. 

 
§ 5. Interpretacja u�ytych poj�� i symboli: 

 
  1) dominanta architektoniczna - oznacza cz��� obiektu 

kubaturowego, wyró�niaj�c� si� z otoczenia dzi�ki 
swej formie architektonicznej, funkcji i lokalizacji, 
stanowi�c� w efekcie element identyfikacji miejsca; 

 
  2) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza lini� 

wyznaczon� na rysunku planu, poza któr� nie mo�na 
sytuowa� �adnego elementu obiektu budowlanego; 

 
  3) obowi�zuj�ca linia zabudowy - oznacza linie 

wyznaczon� na rysunku planu, wzdłu� której nale�y 
sytuowa� minimum 70% elewacji frontowej obiektu, 
lini� t� mog� przekracza� balkony, schody zewn�trzne 
i okapy jednak nie wi�cej ni� o 1,5 m; 

 
  4) przeznaczenie podstawowe - oznacza przeznaczenie 

obowi�zkowe, narzucone danemu terenowi celem 
uzyskania prawidłowego funkcjonowania terenów 
przyległych. 

 
  5) przeznaczenie uzupełniaj�ce - oznacza inne rodzaje 

przeznaczenia ni� podstawowe, które uzupełniaj� lub 
wzbogacaj� przeznaczenie podstawowe; 

 
  6) usługi nieuci��liwe - oznacza usługi nie zaliczane do 

przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na 
�rodowisko w rozumieniu przepisów ochrony 
�rodowiska; 

 
  7) wska�nik zabudowy - oznacza stosunek ł�cznej 

powierzchni zabudowy kubaturowej do powierzchni 
działki lub terenu; 

 
  9) ziele� miejska - oznacza celowo komponowan� 

ro�linno�� spełniaj�c� cele estetyczne, w 
szczególno�ci: ziele� na trawnikach i na ulicach oraz 
ziele� izolacyjn�. 
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Rozdział II 
Ustalenia dotycz �ce całego obszaru obj �tego planem 

 
§ 6. Zasady zagospodarowania na całym obszarze 

obj�tym planem: 
 
1. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

zostały okre�lone poprzez ustalenie parametrów i 
wska�ników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu; 

 
  2) warunki i zasady podziału na działki budowlane - 

zgodnie z istniej�cymi podziałami, dopuszcza si� 
zmniejszenie ilo�ci działek poprzez ł�czenie działek; 

 
  3) w przypadku ł�czenia działek obowi�zuj� zasady 

zabudowy i zagospodarowania terenu jak dla 
poszczególnych działek budowlanych ustalonych w 
planie przed ich ł�czeniem; 

 
  4) na wszystkich terenach obj�tych planem dopuszcza 

si� mo�liwo�� lokalizacji niezb�dnych urz�dze� i sieci 
infrastruktury technicznej. 

 
2. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
 
  1) teren poło�ony w bezpo�rednim s�siedztwie drogi 

krajowej - bior�c pod uwag� przewidywany okres 
u�ytkowania wszystkie obiekty budowlane nale�y 
projektowa� i budowa� w sposób zapewniaj�cy 
spełnienie wymaga� dotycz�cych ochrony przed 
hałasem i drganiami; 

 
  2) na całym terenie obj�tym granicami opracowania 

zabrania si� lokalizacji przedsi�wzi�� zaliczonych na 
podstawie przepisów odr�bnych do kategorii 
mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko z 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego; 

 
  3) nakazuje si� pozostawienie istniej�cych pasów zieleni 

miejskiej i szpalerowych obsadze� ulic od strony ul. 
Mickiewicza i ul. Krynicznej. 

 
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury: 
 
  1) obszar obj�ty planem poło�ony jest w Strefie B 

ochrony konserwatorskiej - ochrony układów 
przestrzennych lub ich cz��ci, w obr�bie których 
dominuje historyczne rozplanowanie i zabudowa o 
regionalnych lub lokalnych warto�ciach kulturowych - 
w obr�bie strefy „B” obowi�zuje: 
a) ochrona historycznej skali zabudowy, 
b) zachowanie zabytkowej komponowanej zieleni w 

postaci alejowych lub szpalerowych obsadze� ulic, 
 
  2) w projektowanych budynkach nale�y nawi�zywa� do 

form zabudowy tradycyjnej wyst�puj�cej w mie�cie 
pod wzgl�dem skali, formy, materiału i  kolorystyki. 

 
4. Zasady obsługi infrastruktury technicznej: 

 
  1) zaopatrzenie w wod� - z istniej�cego wodoci�gu 

miejskiego zgodnie z warunkami technicznymi 
wydanymi przez zarz�dc� sieci; 

 

  2) odprowadzenie �cieków sanitarnych - do sieci 
kanalizacji miejskiej zgodnie z warunkami 
technicznymi wydanymi przez zarz�dc� sieci; 

 
  3) odprowadzenie wód opadowych - do istniej�cej 

miejskiej kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami 
technicznymi wydanymi przez zarz�dc� sieci; 

 
  4) istniej�ca linia energetyczna nasłupowa do 

przebudowy - zaopatrzenie w energi� elektryczn� z 
istniej�cej lub projektowanej sieci energetycznej 
zgodnie z warunkami dysponenta sieci - sie� 
energetyczn� nale�y prowadzi� jako podziemn� w 
liniach rozgraniczaj�cych dróg; w wypadku kolizji 
istniej�cych sieci z projektowanymi nale�y uzyska� 
warunki ich przebudowy; 

 
  5) zaopatrzenie w gaz - z istniej�cej sieci miejskiej 

biegn�cej w ul. Mickiewicza zgodnie z warunkami 
wydanymi przez zarz�dc� sieci; 

 
  6) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych �ródeł ciepła z 

wył�czeniem paliw wysokoemisyjnych; 
 
  7) gromadzenie odpadów stałych - w granicach własnych 

działki zgodnie z zasadami okre�lonymi w gminnym 
programie gospodarki odpadami - nie dopuszcza si� 
utylizacji i składowania odpadów w granicach 
własnych działki. 

 
5. Rozwi�zania komunikacyjne: 

 
  1) obsługa komunikacyjna terenu opracowania od strony 

ulicy Krynicznej, nie dopuszcza si� lokalizacji wjazdów 
od strony ul. Mickiewicza; 

 
  2) potrzeby parkingowe dla istniej�cych i projektowanych 

inwestycji nale�y realizowa� wył�cznie na terenie, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny. 

 
Rozdział III 

Ustalenia szczegółowe dotycz �ce terenów o ró �nej 
funkcji lub ró �nym sposobie zagospodarowania 

 
§ 7. Dla terenów wydzielonych liniami 

rozgraniczaj�cymi ustala si� nast�puj�ce warunki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

 
Symbol 
przez-

naczenia 
terenu 

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 

1 2 
MW-U Funkcja podstawowa: tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej - tereny �ródmiejskie o wysokiej intensywno�ci 
zabudowy. 
Funkcja uzupełniaj�ca: usługi nieuci��liwe realizowane jako 
wbudowane. 
 
 1) nie dopuszcza si� lokalizacji wolnostoj�cych budynków 

gospodarczych i gara�y; 
 
 2) w projektowanych budynkach istnieje obowi�zek uzupełnienia 

funkcji podstawowej o funkcje usług zlokalizowan� w 
parterze, istnieje równie� mo�liwo�� sytuowania usług na 
wy�szych kondygnacjach; 

 
 3) zabudow� nale�y lokalizowa� zgodnie z liniami zabudowy 

okre�lonymi na rysunku planu; 
 
 4) ustala si� usytuowanie dominanty architektonicznej - zgodnie 

z oznaczeniami na rysunku planu; 
 
 5) wjazd na teren od strony ul. Krynicznej - dopuszcza si� 

wykonanie wjazdu jako przejazdu bramowego na zasadach 
uzgodnionych z zarz�dc� drogi; 
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 6) maksymalna wysoko�� zabudowy - 3 kondygnacje 
nadziemne w tym poddasze u�ytkowe, jednak�e nie wi�cej 
ni� 13,0 m; 

 
 7) maksymalny wska�nik zabudowy nie wi�kszy ni� 0,70; 
 
 8) maksymalna wysoko�� dominanty architektonicznej - nie 

wi�cej ni� 15,0 m; 
 
 9) ustala si� poziom posadowienia parteru budynków nie wi�cej 

ni� 30 cm w stosunku do najni�ej poło�onego terenu 
przyległego do budynku; 

 
10) ustala si� kształtowanie dachów jako dwuspadowe lub 

wielospadowe z wyra�nym zaznaczeniem kalenicy o 
nachyleniu połaci min 35 ÷ 45 stopni, kryty dachówk� 
ceramiczn� w kolorze czerwieni; 

 
11) budynek bezpo�rednio stykaj�cy si� z budynkiem s�siednim 

musi spełnia� wymagania: 
    a) nawi�zania pod wzgl�dem pochylenia połaci dachowych do 

budynku s�siedniego; 
    b) główne kalenice dachów musz� by� równoległe do osi ulicy; 

   
  12) zakazuje si� wykonywania jakichkolwiek ogrodze� od strony 

ul. Krynicznej i Mickiewicza; 
 
13) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 20 %; 
 
14) ustala si� liczb� niezb�dnych miejsc parkingowych jako nie 

mniejsz� ni� najwi�ksza warto�� wynikaj�ca z jednego z 
nast�puj�cych wska�ników: 

    a) 2 miejsca parkingowe na 50m2 powierzchni u�ytkowej 
usług; 

    b) 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc w obiektach 
gastronomii; 

    c) 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny 

 
 
 
 

Rozdział III 
Przepisy ko �cowe  

 
§ 8. Ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczaniu 

opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym w nast�puj�cej wysoko�ci 
30 %; 

 
§ 9. Trac� moc ustalenia planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Biskupiec uchwalonego uchwał� Nr 
XXX/211/05 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 15 czerwca 
2005 r. i opublikowanego w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa Warmi�sko-Mazurskiego Nr 104, poz. 1404 z 
dnia 11.08.2005 r. odnosz�ce si� do terenów obj�tych 
niniejszym planem. 

 
§ 10. Zadania dla realizacji celów publicznych - w 

granicach planu zadania dla realizacji celów publicznych w 
rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym - nie wyst�puj�. 

 
§ 11. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 

Biskupca. 
 
§ 12. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od dnia 

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

Przewodnicz�ca Rady Miejskiej 
Alina Radziszewska 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXIX/251/09 
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l. Rozstrzygni �cie dotycz �ce zgodno �ci miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg o z ustaleniami 

Studium uwarunkowa � i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  i gminy Biskupiec: 
 
dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów poło�onych pomi�dzy ul. Mickiewicza i ul. 
Kryniczna. miasto Biskupiec. 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 

Nr 80, poz. 717, z 2004 Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 Nr 45, poz. 319, 
Nr 225, poz. 1635), stwierdza si� zgodno�� „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów poło�onych 
pomi�dzy ul. Mickiewicza i ul. Kryniczna, miasto Biskupiec" ze Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Biskupiec. 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXIX/251/09 
Rady Miejskiej w Biskupcu 
z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

 
I. Rozstrzygni �cie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu:  

 
dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów poło�onych pomi�dzy ul. Mickiewicza i ul. 
Kryniczna, miasto Biskupiec. 

 
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 

Nr 80, poz. 717, z 2004 Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 Nr 45, poz. 319, 
Nr 225, poz. 1635), termin wnoszenia uwag do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
poło�onych pomi�dzy ul. Mickiewicza i ul. Kryniczna, miasto Biskupiec" wyznaczono do dnia 1 kwietnia 2009 r. 

W wyznaczonym terminie nie wpłyn�ły �adne uwagi do projektu planu. 
 
II. Rozstrzygni �cie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakre su infrastruktury technicznej, które nale �� do 

zada� własnych gminy: 
 

dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów poło�onych pomi�dzy ul. Mickiewicza i ul. 
Kryniczna, miasto Biskupiec. 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 

Nr 80, poz. 717, z 2004 Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 Nr 45, poz. 319, 
Nr 225, poz. 1635) rozstrzyga si� o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� 
własnych gminy uj�tych w „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów poło�onych pomi�dzy ul. 
Mickiewicza i ul. Kryniczna, miasto Biskupiec" w sposób nast�puj�cy - na terenie opracowania nie przewiduje si� zada� 
własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej. 
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w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego dla terenów poło �onych 

w obr �bie Stanclewo, gmina Biskupiec. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717, z 2004 Nr 6, poz. 41, Nr 
141, poz. 1492, z 2005 Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 
1087, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 
Nr 127, poz. 880, z 2008 Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 
1237, Nr 220, poz. 1413) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. 
z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 
2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 
130, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz po stwierdzeniu 


