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UCHWAŁA Nr IV/31/2011 

Rady Gminy Iława 

z dnia 4 marca 2011 r. 

 

w sprawie sporz �dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania pr zestrzennego gminy Iława  

w obszarze miejscowo �ci Ja �d�ówki obr �b Tynwałd 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z 2001 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 
z 2002 r., Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 
z 2003 r., Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 
z 2004 r., Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 
z 2005 r., Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 
z 2006 r., Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 
Nr 173, poz. 1218 z 2007 r., Dz. U. Nr 180, poz. 1111,  
Nr 223, poz. 1458 z 2008 r., Dz. U. Nr 52, poz. 420,  
Nr 157, poz. 1241 z 2009 r., Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, 
Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230 z 2010 r.) oraz art. 20, 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z 2003 r., Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 
z 2004 r., Dz. U. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 
z 2005 r., Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 
z 2006 r., Dz. U. Nr 127, poz. 880 z 2007 r., Dz. U.  
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 
z 2008 r., Dz. U. Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, 
Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996,  
Nr 155, poz. 1043 z 2010 r.) oraz Uchwały Rady Gminy  
Nr XV/165/08 Rady Gminy Iława z dnia 31 marca 2008 r. 
w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Iława w obszarze miejscowo�ci Ja�d�ówki obr�b 
Tynwałd oraz uchwały Nr XVIII/192/2008 z dnia  
27 czerwca 2008 r. w  sprawie dokonania zmiany 
w Uchwale Nr XV/165/08 Rady Gminy Iława z dnia 
31 marca 2008 r. w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Iława w obszarze miejscowo�ci 
Ja�d�ówki obr�b Tynwałd, Rada Gminy Iława uchwala,  
co nast�puj�ce: 
 

§ 1. 1. Uchwala si� zmian� miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Iława 
w obszarze miejscowo�ci Ja�d�ówki obr�b Tynwałd, 
zwan� w dalszej cz��ci planem. Granice terenu obj�tego 
planem jak w zał�czniku Nr 1 niniejszej uchwały. 

 
2. Uchwalany plan składa si� z nast�puj�cych 

elementów opublikowanych w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa Warmi�sko-Mazurskiego: 
 
  1) tekstu planu, stanowi�cego tre�� niniejszej uchwały, 
 
  2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowi�cego integraln� 

cz��� niniejszej uchwały - jako zał�cznik graficzny Nr 1, 
  
  3) stwierdzenia zgodno�ci niniejszego planu ze Studium 

Uwarunkowa� i  Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Iława, stanowi�cego zał�cznik 
Nr 2 niniejszej uchwały, 

 
  4) rozpatrzenia uwag do projektu niniejszego planu, 

stanowi�cych zał�cznik Nr 3 niniejszej uchwały, 

 
  5) rozstrzygniecie sposobu realizacji oraz zasad 

finansowania inwestycji z  zakresu infrastruktury 
technicznej nale��cych do zada� własnych gminy 
stanowi�ce zał�cznik Nr 4  niniejszej uchwały. 
 

Rozdział 1 
 

§ 2. 1. Przedmiot i granice planu okre�la uchwała 
Rady Gminy Nr XV/165/08 Rady Gminy Iława z dnia  
31 marca 2008 r. w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Iława w  obszarze miejscowo�ci 
Ja�d�ówki obr�b Tynwałd oraz uchwała Nr XVIII/192/2008 
z dnia 27 czerwca 2008 r. w  sprawie dokonania zmiany 
w Uchwale Nr XV/165/08 Rady Gminy Iława z dnia  
31 marca 2008 r. w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Iława w obszarze miejscowo�ci 
Ja�d�ówki obr�b Tynwałd. Celem regulacji zawartych 
w planie jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz sposobu 
jego zagospodarowania. 
 

2. Rysunek planu sporz�dzony na mapie zasadniczej 
w zapisie numerycznym w skali 1:1000 stanowi zał�cznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały.  
Rysunek planu obowi�zuje w nast�puj�cym zakresie jego 
ustale�: 
  1) granic planu, 
  2) linii rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym przeznaczeniu 

i zasadach zagospodarowania, 
  3) oznacze� terenów o okre�lonym przeznaczeniu. 
 

Rozdział 2 
Przepisy ogólne dotycz �ce terenu obj �tego planem 

 
§ 3. Ustala si� nast�puj�ce podstawowe 

przeznaczenie terenów. 
KP - tereny parkingu,  
ZL - tereny le�ne,  
KDW – tereny dróg wewn�trznych. 

 
§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 

 
1. W granicach obj�tych planem zasady ochrony ładu 

przestrzennego okre�lone s� ustaleniami dotycz�cymi: 
 
  1) sposobów zagospodarowania i  ochrony terenów 

zieleni oraz zachowania powierzchni biologicznie 
czynnej działek, 

 
  2) przeznaczenia wydzielonych działek, 
 
  3) sposobu zagospodarowania i  wykorzystywania 

terenów przeznaczonych na komunikacj�. 
 
2. W granicach planu wprowadza si� zakaz 

lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
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w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego, za 
wyj�tkiem zaplecza budów, 

 
3. W granicach planu linie telekomunikacyjne 

i elektroenergetyczne nale�y układa� doziemnie w postaci 
kabla podziemnego na warunkach okre�lonych przez 
zarz�dc� sieci; wskazane lokalizowanie jest ich w liniach 
rozgraniczaj�cych dróg. 

 
§ 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków i dóbr kultury współczesnej. 
 

1. Na terenie obj�tym opracowaniem wprowadza si� 
stref� ochrony konserwatorskiej OW ze wzgl�du na 
wyst�powanie w  tym rejonie �ladów osadnictwa 
pradziejowego zgodnie z kart� AZP dla obszaru 26-53. 
Wszelkie prace ziemne na tym obszarze musz� by� 
prowadzone pod nadzorem archeologicznym. 

 
§  6. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego. 
 

1. Obszar obj�ty opracowaniem znajduje si� na 
terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego oraz 
na obszarze Natura 2000. Na terenie Parku 
Krajobrazowego obowi�zuj� zasady ochrony regulowane 
Rozporz�dzeniem Nr 37 Wojewody Warmi�sko-
Mazurskiego z dnia 27 wrze�nia 2005 r. w  sprawie Parku 
Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego.  
Realizacja przedsi�wzi�cia w uzgodnionej lokalizacji 
b�dzie mo�liwa jedynie w przypadku wykazania braku jej 
negatywnego oddziaływania na siedliska i gatunki ptaków, 
dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000.  
W celu minimalizacji zagro�e� negatywnych oddziaływa� 
na obszary chronione nale�y: 
 
  - na etapie inwestycyjnym nale�y zastosowa� technologie 

ograniczaj�ce w sposób maksymalny hałas. 
 
  - prace budowlane, których emisji hałasu nie da si� 

unikn�� i ograniczy� nale�y przeprowadzi� w okresie 
jesienno-zimowym poza okresami l�gowymi ptaków 

 
  - okresie marzec-kwiecie� wprowadza si� całkowity 

zakaz prowadzenia prac budowlanych na terenie 
planowanego zainwestowanie oraz dodatkowo na tym 
terenie nale�y wprowadzi� strefy ciszy. 

 
  - podczas realizacji przedsi�wzi�� nale�y działa� 

zgodnie z ogólno przyj�tymi zasadami minimalizacji 
negatywnych skutków oddziaływania na �rodowisko 
naturalne. Dotyczy to takich aspektów jak lokalizacja 
nowopowstaj�cej zabudowy poza obszarami 
zakrzacze� w taki sposób aby do minimum ograniczy� 
potrzeb� wycinki drzew podczas prac budowlanych, 
hałdowania gruntów próchniczych w celu ponownego 
wykorzystania. 

 
  - obszary zainwestowania w celu ograniczenia penetracji 

przyległych obszarów nale�y trwale ogrodzi� - do 
wznoszenia ogrodze� nale�y zastosowa� materiały 
naturalne takie jak drewno, kamie�. 

 
  - ogrodzenia nale�y wykona� zgodnie z obowi�zuj�cym 

prawem w szczególno�ci odnosi si� to do wykonania 
ogrodze� na terenie linii brzegowej jeziora 
wykonywane ogrodzenie musi umo�liwia� swobodne 
poruszanie si� wzdłu� linii brzegowej. 

 

  - realizacja zagospodarowania musi umo�liwia� 
migracj� drobnych zwierz�t (szczególnie płazów 
i gadów) poprzez np. otwory o �rednicy min. 15 cm 
wykonane w podmurówce ogrodze� przy powierzchni 
terenu, rozmieszczone w odst�pach nie wi�kszych ni� 
5 m, prze�wit o  szeroko�ci 10 cm pomi�dzy 
podmurówk�, a a�urowymi elementami ogrodzenia, 
gdy wysoko�� podmurówki nie przekracza 10 cm. 

 
§ 7. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.  

Wody opadowe z projektowanej drogi oraz terenu 
parkingu odprowadzi� poprzez projektowany system 
kolektorów grawitacyjnych kanalizacji deszczowej 
zako�czonych urz�dzeniami oczyszczaj�cymi. 
 

Rozdział 3 
 

§ 8. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów 
w granicach opracowania – karty terenów. 

 
1. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KP 
 

 Symbol terenu KP 
1. Przeznaczenie terenu Teren parkingu 
2. Zasady kształtowania 

i zagospodarowania 
terenu 

Nawierzchnia utwardzona. Na 
wyznaczonej działce przewiduje si� 
lokalizacj� stanowisk postojowych dla 
samochodów osobowych oraz autokarów 
wraz z jezdni� manewrow� powi�zan� 
z drog� oznaczon� na rysunku planu 
symbolem KDW. Cało�� projektowanego 
placu parkingowego nale�y wkomponowa� 
w tereny istniej�cej zieleni w taki sposób by 
podczas realizacji zainwestowania nie było 
konieczno�ci eliminacji istniej�cego 
drzewostanu i zakrzacze�. Do budowy 
u�ywa� materiałów budowlanych 
w kolorach szaro�ci, zieleni lub br�zu. 
Zakazuje si� stosowanie materiałów 
odblaskowych Ci�g miejsc postojowych 
nale�y przeplata� szpalerami. Nale�y 
zaprojektowa� u�ycie rodzimych gatunków 
drzew i krzewów podczas formowania 
terenów zieleni na projektowanym 
parkingu. 

3. Zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

Ustalenia zawarte w § 4. 

4. Zasady podziału 
nieruchomo�ci 

Wielko�� i kształt terenu według rysunku 
planu. 

5. Zasady ochrony 
�rodowiska, przyrody 
i krajobrazu 
kulturowego 

Ustalenia zawarte w § 6. 

6. Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego, zabytków 
i dóbr kultury 
współczesnej 

Nie dotyczy. 

7. Tereny i obiekty 
podlegaj�ce ochronie 
na podstawie 
odr�bnych przepisów 

Nie dotyczy. 

8. Zasady obsługi 
w zakresie komunikacji 

Obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem KDW. 

9. Zasady obsługi 
w zakresie 
infrastruktury 
technicznej. 

Ustalenia zawarte w § 7. 

10. U�ytkowanie 
i zagospodarowanie 
terenu do czasu 
realizacji planu 

Do czasu realizacji planu adaptacja stanu 
istniej�cego zagospodarowania. 
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2. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem ZL 
 
 Symbol terenu ZL 

1. Przeznaczenie terenu /funkcja/ Las istniej�cy – teren bez 
prawa zabudowy. Adaptacja 
istniej�cego u�ytkowania 

2. Zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu 

Obowi�zuje zakaz 
wznoszenia obiektów 
budowlanych. 

3. Zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

Ustalenia zawarte w § 4. 

4. Zasady podziału nieruchomo�ci Wielko�� i kształt terenu 
według rysunku planu. 

5. Zasady ochrony �rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego 

Ustalenia zawarte w § 6. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego, zabytków i dóbr 
kultury współczesnej 

Ustalenia zawarte w § 5. 

7. Zasady obsługi w zakresie 
komunikacji 

Obsługa terenu z drogi 
oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KDW. 

 
3. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu KDW 

 
 Symbol terenu KDW 
1. Przeznaczenie terenu 

/funkcja/ 
Droga wewn�trzna (dojazdowa). 

2. Zasady kształtowania i 
zagospodarowania terenu 

Droga docelowo o nawierzchni 
utwardzonej, pozwalaj�cej na 
wsi�kanie wód opadowych.  
Minimalna szeroko�� drogi w liniach 
rozgraniczaj�cych - 10,0 m. 

3. Zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

Okre�lone na rysunku planu linie 
rozgraniczaj�ce drogi oraz linie 
zabudowy. 

4. Zasady podziału 
nieruchomo�ci 

Nie dotyczy. 

5. Zasady ochrony �rodowiska, 
przyrody i krajobrazu 
kulturowego 

Nie dotyczy. 

6. Zasady obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznej 

W pasie rozgraniczaj�cym drogi 
dopuszcza si� prowadzone sieci 
infrastruktury technicznej. 

7. Tymczasowe u�ytkowanie 
i zagospodarowanie terenu 

Do czasu realizacji planu teren 
nale�y u�ytkowa� w sposób 
dotychczasowy. 

 
§ 9. Zadania dla realizacji celów publicznych.  

Na terenie obj�tym planem nie przewiduje si� inwestycji 
celu publicznego oraz inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej nale��cych do zada� własnych gminy. 
 

§ 10. Stawki dla naliczenia opłat planistycznych. 
Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustala si� poni�sze wysoko�ci stawek 
procentowych dla naliczania opłat z tytułu wzrostu 
warto�ci nieruchomo�ci zwi�zanych z uchwaleniem 
niniejszego planu: 
 

Oznaczenie  
przeznaczenia terenu 

Wysoko�� procentowa stawki 

KP 20 
ZL 1 

KDW 1 
 

§ 11. Postanowienia ko�cowe. 
 

1. Traci moc Uchwała Nr XIII/108/03 Rady Gminy 
w Iławie z dnia 3 grudnia 2003 r. w zakresie obj�tym 
granicami niniejszego opracowania. 
 

2. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi  
Gminy Iława. 
 

3. Wójt Gminy Iława przechowuje i  udost�pnia do 
wgl�du plan oraz wydaje w jego przedmiocie stosowne 
wypisy i wyrysy. 

 
4. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od daty 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. Uchwała podlega ogłoszeniu na 
tablicy ogłosze� oraz publikacji na stronie internetowej 
Urz�du Gminy Iława. 
 

Przewodnicz�cy Rady Gminy 
Roman Piotrkowski 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały nr IV/31/2011 
Rady Gminy Iława 
z dnia 4 marca 2011 r. 
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Zał�cznik Nr 2  
do uchwały nr IV/31/2011 
Rady Gminy Iława 
z dnia 4 marca 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obszarze 

miejscowo�ci Ja�dzówki, obr�b Tynwałd 
 

Działaj�c na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennego 
(Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717 z pó�n. zm.) Rada Gminy Iława stwierdza zgodno�� ustale� zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obszarze miejscowo�ci Ja�d�ówki, obr�b Tynwałd z ustaleniami „Studium 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iława” uchwalonego uchwał� nr XLVII/454/2010 Rady  
Gminy w Iławie z dnia 5 listopada 2010 r. 

Zgodnie z kierunkami rozwoju gminy wynikaj�cymi ze „Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Iława” obszar opracowania planu znajduje si� na terenach rozwojowych zabudowy rekreacji zbiorowej  
i indywidualnej. 
 
 

Zał�cznik Nr 3  
do uchwały nr IV/31/2011 
Rady Gminy Iława 
z dnia 4 marca 2011 r. 

 
Rozstrzygni �cie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do pro jektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obsza rze miejscowo �ci Ja �d�ówki, obr �b Tynwałd 

 
Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  

z pó�n. zmianami) Rada Gminy Iława rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obszarze miejscowo�ci Ja�d�ówki, obr�b Tynwałd 
 

 
 
 

Zał�cznik Nr 4  
do uchwały nr IV/31/2011 
Rady Gminy Iława 
z dnia 4 marca 2011 r. 

 
Rozstrzygni �cie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwe stycji z  zakresu infrastruktury technicznej 

nale��cych do zada � własnych gminy zwi �zanych ze zmian � miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
gminy Iława w obszarze miejscowo �ci Ja �d�ówki, obr �b Tynwałd 

 
W zwi�zku z 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. zmianami) stwierdza si�, �e na terenie obj�tym planem nie wyst�puj� inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej nale��cych do zada� własnych gminy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp 

Oznaczenie 
nieruchomo�ci, 
której dotyczy 

uwaga 

Tre�� 
uwagi 

Ustalenia projektu planu dla 
nieruchomo�ci, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygni�cie Rady Gminy 
w sprawie rozpatrzenia uwagi 

uwaga 
uwzgl�dniona 

uwaga nie-
uwzgl�dniona 

1 2 3 4 5 6 

 
 

 
 

 
Brak uwag 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


