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Zał�cznik Nr 2  
do uchwały Nr XXII/199/08 
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 29 grudnia 2008 r. 

 
Rozstrzygni �cie o sposobie rozpatrzenia nieuwzgl �dnionych uwag do projektu planu. 

 
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 pó�n. zm.), Rady Gminy Biskupiec rozstrzyga, w sprawie uwag wniesionych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w cz��ci obr�bu Podlasek Mały, Gmina Biskupiec, obejmuj�cego 
teren działki 9/2, wyło�onego do publicznego wgl�du wraz z prognoz� oddziaływania na �rodowisko, co nast�puje: 
 

§ 1. Nie rozstrzyga si� o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych w trakcie wyło�enia w/w projektu ze wzgl�du  
na brak wniesienia uwag. 
 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXII/199/08 
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 29 grudnia 2008 r. 

 
Rozstrzygni �cie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwes tycji z zakresu infrastruktury technicznej,  

które nale �� do zada� własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania. 
 

§ 1. W zwi�zku w przyj�tym przeznaczeniem terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w cz��ci 
obr�bu Podlasek Mały, Gmina Biskupiec, obejmuj�cego teren działki 9/2, na terenie obj�tym granicami planu nie wyst�puj� 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nale��ce do zada� własnych gminy, obejmuj�ce realizacj� dróg publicznych, 
usług publicznych oraz budow� sieci wodoci�gowej, kanalizacyjnej, realizacj� o�wietlenia dróg znajduj�cych si� na terenie 
obj�tym niniejsz� uchwał� oraz planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energi� elektryczn� i paliwa gazowe. 
 

§ 2. W zwi�zku z brakiem inwestycji, o których mowa w § 1 Rada Gminy Biskupiec nie rozstrzyga o sposobie realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania. 
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UCHWAŁA Nr XXVII/443/08 

Rady Miejskiej w Mor �gu 

z dnia 29 grudnia 2008 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego Gminy Mor �g  

w obr �bie geodezyjnym Wilnowo. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  
poz. 1271, 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. 1475; Dz. U. z 2006 r. Nr 17,  
poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz 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, Nr 6, 
poz. 41, Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113,  
poz. 954, Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. Nr 45,  
poz. 319, Nr 225, poz. 1635 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880) oraz po stwierdzeniu zgodno�ci planu 
miejscowego z ustaleniami „Zmiany studium uwarunkowa� i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mor�g 
obszar miasta i obszary wiejskie” Rada Miejska w Mor�gu 
uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Mor�g w obr�bie geodezyjnym Wilnowo,  
 

Rozdział 1 
Przepisy dotycz �ce całego opracowania 

 
§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Mor�g w obr�bie geodezyjnym 
Wilnowo obejmuj�cy obszar o w granicach okre�lonych w 
uchwale Nr XLV/616/06 Rady Miejskiej w Mor�gu z dnia 
29 marca 2006 roku ograniczony jest: 
 
  - od północy granic� stanowi granica gminy Mor�g z 

gmin� Miłakowo – obr�b Boguchwały; 
 
  - od zachodu granic� stanowi brzeg jeziora Narie; 
 
  - wschodni� granic� stanowi� kompleksy le�ne i 

tereny rolne; 
 
  - od południa zasi�g pracowania planu zamykaj� tereny 

kolejowe oraz tereny le�ne, 
 
ma na celu: ustalenie zasad zagospodarowania i metod 
kształtowania ładu przestrzennego obszaru w rozwoju 
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gminy przewidzianego dla rozwoju funkcji turystycznej i 
rekreacyjnej. 
 

§ 2. 1. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mor�g w obr�bie geodezyjnym 
Wilnowo zwany dalej planem miejscowym składa si� z 
tekstu planu miejscowego, który stanowi tre�� uchwały 
oraz rysunku planu miejscowego, który stanowi zał�cznik 
graficzny nr 1 do uchwały w skali 1:2000. 
 

2. Do planu miejscowego Rada Miejska w Mor�gu 
doł�cza: 
 
  - stwierdzenie zgodno�ci planu miejscowego z 

ustaleniami „Studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mor�g” 
stanowi�ce zał�cznik Nr 2, 

 
  - rozstrzygni�cie Rady Miejskiej w Mor�gu o sposobie 

rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi�ce 
zał�cznik Nr 3, 

 
  - rozstrzygni�cie o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nale�� do zada� własnych gminy oraz o 
zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych stanowi�ce zał�cznik Nr 4. 

 
3. Do planu miejscowego zostały sporz�dzone 

„Prognoza oddziaływania na �rodowisko” oraz „Prognoza 
skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego” 
 

§ 3. Tekst planu miejscowego zawiera ustalenia 
stanowi�ce: 
 
1 Przepisy dotycz�ce całego opracowania Rozdział 1 
2 Przepisy dotycz�ce wyodr�bnionych w planie obszarów:  
 a) przepisy dotycz�ce przeznaczenia terenów oraz 

linii rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym 
przeznaczeniu, funkcjach lub ró�nych zasadach 
zagospodarowania oraz dotycz�ce sposobów i 
terminów tymczasowego zagospodarowania, 
urz�dzenia i u�ytkowania terenów 

Rozdział 2, 

 b) przepisy dotycz�ce zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, zasad ochrony �rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 

Rozdział 3 

 c) przepisy dotycz�ce wymaga� wynikaj�cych z 
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 
dotycz�ce terenów przeznaczonych do realizacji 
celów publicznych, dróg i ulic 

Rozdział 4 

 d) przepisy dotycz�ce granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegaj�cych ochronie ustalonych na podstawie 
odr�bnych przepisów 

Rozdział 5 

 e) przepisy dotycz�ce zasad przebudowy, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej 

Rozdział 6 

 f) przepisy dotycz�ce granic obszarów 
wymagaj�cych przeprowadzenia scale� i podziałów 
nieruchomo�ci, szczegółowych zasad i warunków 
scalenia i podziału nieruchomo�ci parametrów i 
wska�ników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, 
gabarytów obiektów i wska�ników intensywno�ci 
zabudowy 

Rozdział 7 

 g) przepisy dotycz�ce stawek procentowych na 
podstawie których ustala si� opłat� z tytułu wzrostu 
warto�ci nieruchomo�ci 

Rozdział 8 

3 przepisy ko�cowe Rozdział 9 
 

§ 4. 1. Rysunek planu miejscowego obowi�zuje w 
zakresie: 
 
  - ustalonych graficznie linii granic obszaru obj�tego 

planem, 
 

  - ustalonych graficznie linii rozgraniczaj�cych tereny o 
ró�nym przeznaczeniu, funkcjach lub zasadach 
zagospodarowania, 

 
  - ustalonych symbolami literowymi przeznacze� 

podstawowych terenów, 
 
  - ustalonych graficznie nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 
  - ustalonych graficznie obiektów o charakterze 

zabytkowym wymagaj�cych ochrony konserwatorskiej 
 

2. Zastosowane na rysunku planu miejscowego 
symbole literowe oznaczaj� nast�puj�ce przeznaczenia 
podstawowe terenów: 

 
  1) UT tereny usług turystycznych, 
  2) US tereny usług sportu i rekreacji, 
  3) MU  tereny zabudowy mieszkalno usługowej, 
  4) MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
  5) RIT tereny zabudowy rekreacji indywidualnej i turystycznej, 
  6) RI tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, 
  7) MR  tereny zabudowy zagrodowej, 
  8) ZN tereny zieleni nieurz�dzonej, 
  9) ZL tereny zieleni wysokiej, 
10) Z tereny zieleni zwi�zanej z infrastruktur� techniczn�, 
11) R tereny rolnicze, 
12) LS tereny le�ne, 
13) WS tereny wód powierzchniowych, 
14) tereny komunikacji, w tym: 

a) KD tereny dróg publicznych, 
b) KDW tereny dróg (ulic dojazdowych) wewn�trznych, 
c) KJ tereny ci�gów pieszo-jezdnych, 
d) KP tereny ci�gów pieszych. 

 
15) tereny infrastruktury technicznej, w tym: 
 

a) IK kanalizacja, 
b) IE energetyka. 

 
§ 5. Ilekro� w tek�cie planu miejscowego jest mowa o: 

 
  - planie – nale�y przez to rozumie� ustalenia planu 

miejscowego, o którym mowa w § 1 uchwały, 
 
  - uchwale – nale�y przez to rozumie� niniejsz� uchwał� 

Rady Miejskiej w Mor�gu, 
 
  - rysunku planu – nale�y przez to rozumie� rysunek 

planu miejscowego wykonany na mapie zasadniczej 
w skali 1:2000, 

 
  - przeznaczeniu podstawowym – nale�y przez to 

rozumie� takie przeznaczenie, które przewa�a na 
danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczaj�cymi 
i obejmuje ponad 50% powierzchni obiektów 
realizowanych na tym terenie lub ponad 50% 
powierzchni terenu u�ytkowanego w przeznaczeniu 
podstawowym, 

 
  - przeznaczeniu dopuszczalnym – nale�y przez to 

rozumie� rodzaje przeznaczenia terenów inne ni� 
podstawowe, które uzupełniaj� lub wzbogacaj� 
przeznaczenie podstawowe, 

 
  - przepisach szczególnych – nale�y przez to rozumie� 

przepisy obowi�zuj�cych ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi, 
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  - intensywno�� zabudowy - nale�y rozumie� procent 
zabudowy, to jest stosunek powierzchni zabudowy 
wszystkich obiektów do powierzchni działki; 

 
  - powierzchnia terenu biologicznie czynna - rozumie si� 

przez to grunt rodzimy pokryty ro�linno�ci� oraz wody 
powierzchniowe na działce budowlanej, a tak�e 50% sumy 
nawierzchni tarasów, urz�dzonych jako stałe trawniki lub 
kwietniki na podło�u zapewniaj�cym ich naturaln� 
wegetacj� o powierzchni nie mniejszej ni� 10 m2, 

 
  - budynek rekreacji indywidualnej - rozumie si� przez to 

budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku 
rodzinnego; 

 
  - budynku gospodarczym - rozumie si� przez to budynek 

przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac 
warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, 
narz�dzi i sprz�tu słu��cych do obsługi budynku 
mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, u�yteczno�ci 
publicznej, rekreacji indywidualnej, a tak�e ich 
otoczenia, a w zabudowie zagrodowej równie� do 
przechowywania �rodków i sprz�tu do produkcji rolnej 
oraz płodów rolnych; 

 
  - zabudowie zagrodowej - rozumie si� przez to budynki 

mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych 
gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub 
ogrodniczych oraz w gospodarstwach le�nych, 

 
  - u�ytkowaniu terenu – nale�y przez to rozumie� 

rzeczywist� lub planowan� funkcj� terenu lub sposób 
jego wykorzystania, 

 
  - wska�niku intensywno�ci zabudowy – nale�y przez to 

rozumie� proporcj� powierzchni całkowitej kondygnacji 
nadziemnych obiektu do powierzchni terenu 
przeznaczonego do jego realizacji i funkcjonowania, 

 
  - maksymalnej wysoko�ci zabudowy – nale�y przez to 

rozumie� odległo�� pomi�dzy najwy�ej poło�onym 
elementem dachu, a poziomem terenu, 

 
  - przebudowy budynku – nale�y przez to rozumie� 

wszelkie prace budowlane we wn�trzu i na zewn�trz 
budynku zmierzaj�ce do poprawy standardu oraz 
wygl�du, 

 
  - obiekcie małej architektury – nale�y przez to rozumie� 

niewielkie obiekty wymienione w ustawie „prawo 
budowlane”, 

 
  - terenach zieleni nieurz�dzonej – nale�y przez to 

rozumie� tereny ł�k i pastwisk z zadrzewieniami i 
krzewami wyst�puj�ce w formie nieurz�dzonej na 
terenach niezurbanizowanych oraz tereny trawników z 
zadrzewieniami i krzewami na terenach 
zurbanizowanych, 

 
  - nieprzekraczalnej linii zabudowy – nale�y przez to 

rozumie� lini�, której nie mo�e przekroczy� �ciana 
budynku lub jego najdalej wysuni�te elementy w 
kierunku ulicy lub s�siedniego terenu oddzielonego 
lini� rozgraniczaj�c�, z wył�czeniem elementów 
wystaj�cych budynku takich jak: balkon, okap, gzyms, 
pilaster, murek oporowy, podjazd, 

 
  - zło�onych lub skomplikowanych warunkach 

gruntowych - nale�y rozumie� rodzaj warunków 
gruntowych do uwzgl�dnienia przy ustalaniu 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych, w poj�ciu przepisów odr�bnych w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych, 

 
  - slip - jest to mała pochylnia, budowla hydrotechniczna 

w postaci równi pochyłej schodz�cej z l�du w gł�b 
wody, słu��ca do wodowania lub wyci�gania na brzeg 
niewielkich jednostek pływaj�cych poprzez 
przewo�enie ich na wózku kołowym, którym mo�na 
wjecha� do wody na gł�boko�� wi�ksz� ni� 
zanurzenie jednostki. Niezb�dnym wyposa�eniem 
slipa jest wyci�garka, ponadto wi�ksze slipy mog� 
mie� własne tory i dostosowane do nich wózki, a tak�e 
urz�dzenia d�wigowe. Natomiast na mniejszych 
slipach wje�d�a si� do wody np. bezpo�rednio 
przyczep� samochodow� słu��c� do transportu jachtu 
na l�dzie. 

 
Rozdział 2 

Przepisy dotycz �ce przeznaczenia terenów oraz linii 
rozgraniczaj �cych tereny o ró �nym przeznaczeniu, 
funkcjach lub ró �nych zasadach zagospodarowania 
oraz dotycz �ce sposobów i terminów tymczasowego 
zagospodarowania, urz �dzenia i u �ytkowania terenów 
 

§ 6. 1. Wyznacza si� ustalone na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami 1UT ÷ 
6UT z podstawowym przeznaczeniem pod usługi 
turystyczne. 
 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza 
si� realizacj�: 
 
 - obiektów hotelarskich; 
 
  - obiektów usługowych; 
 
  - obiektów gospodarczych; 
 
  - parkingów; ulic dojazdowych, ci�gów pieszych i 

pieszo-jezdnych; 
 
  - sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej. 
  

§ 7. 1. Wyznacza si� ustalone na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami 1US ÷ 
2US z podstawowym przeznaczeniem pod pla�e i 
k�pieliska. 
 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza 
si� realizacj�: 
 
  - obiektów zwi�zanych z obsług� urz�dze� sportowych 

np. sanitariaty, obiekty obsługi, hangary; 
 
  - urz�dze� sportowych; 
 
  - pomostów; 
 
  - slipu. 
 

§ 8. 1. Wyznacza si� ustalone na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami 1MU ÷ 
38MU z podstawowym przeznaczeniem pod zabudow� 
jednorodzinn� mieszkalno-usługow�. 
 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza 
si� realizacj�: 
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  - obiektów mieszkalnych; 
 
  - obiektów mieszkalno-usługowych; 
 
  - obiektów usługowych; 
 
  - obiektów gospodarczych; 
 
  - parkingów; 
 
  - gara�y; 
 
  - ci�gów pieszych i pieszo-jezdnych; 
 
  - sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej. 
 

§ 9. 1. Wyznacza si� ustalone na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami 1MN ÷ 
32MN z podstawowym przeznaczeniem pod zabudow� 
jednorodzinn�. 

 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza 

si� realizacj�: 
 
  - obiektów mieszkalnych; 
 
  - obiektów mieszkalno-usługowych; 
 
  - obiektów gospodarczych; 
 
  - gara�y; 
 
  - ci�gów pieszych i pieszo-jezdnych; 
 
  - sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej. 
 

§ 10. 1. Wyznacza si� ustalone na rysunku planu 
liniami rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami 
1RIT ÷ 12RIT z podstawowym przeznaczeniem pod 
zabudow� rekreacji indywidualnej. 
 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1dopuszcza si� 
realizacj�: 
 
  - obiektów rekreacji indywidualnej; 
 
  - obiektów usługowych zwi�zanych z turystyk�; 
 
  - obiektów pensjonatowych; 
 
  - obiektów gospodarczych; 
 
  - gara�y; 
 
  - ci�gów pieszych i pieszo-jezdnych; 
 
  - sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej. 
 

§ 11. 1. Wyznacza si� ustalone na rysunku planu 
liniami rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami 
1RI ÷ 5RI z podstawowym przeznaczeniem pod 
zabudow� rekreacji indywidualnej. 
 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1dopuszcza si� 
realizacj�: 
 
  - obiektów rekreacji indywidualnej; 
 
  - obiektów gospodarczych; 
 

  - gara�y; 
 
  - ci�gów pieszych; 
 
  - sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej. 
 

§ 12. 1. Wyznacza si� ustalone na rysunku planu 
liniami rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami 
1MR ÷ 23MR z podstawowym przeznaczeniem pod 
zabudow� zagrodow�. 
 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza 
si� realizacj�: 
 
  - obiektów mieszkalnych; 
 
  - usług agroturystycznych (dodatkowa baza noclegowa); 
 
  - obiektów gospodarczych i inwentarskich; 
 
  - gara�y; 
 
  - ci�gów pieszych i pieszo-jezdnych; 
 
  - sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej. 
 

§ 13. 1. Wyznacza si� ustalone na rysunku planu 
liniami rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami  
1ZN ÷ 25ZN z podstawowym przeznaczeniem pod  ziele� 
nie urz�dzon� 

 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza 

si� realizacj�: 
 
  - pla�y, k�pielisk, pomostów na terenach publicznych; 
 
  - ci�gów pieszych i pieszo-jezdnych; 
 
  - sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej 
 

§ 14. 1. Wyznacza si� ustalone na rysunku planu 
liniami rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami 
1ZL ÷ 5ZL z podstawowym przeznaczeniem pod ziele� 
wysok�. 
 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza 
si� realizacj�: 
 
  - urz�dze� sportowych; 
 
  - obiektów małej architektury; 
 
  - ci�gów pieszych i pieszo-jezdnych; 
 
  - sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej. 
 

§ 15. 1. Wyznacza si� ustalone na rysunku planu 
liniami rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami 1Z 
÷ 19Z z podstawowym przeznaczeniem pod ziele� 
zwi�zan� z infrastruktur� techniczn�. 
 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza 
si� realizacj�: 
 
 -  sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej. 
 

§ 16. 1.  Wyznacza si� ustalone na rysunku planu 
liniami rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami 1R 
÷ 23R z podstawowym przeznaczeniem pod uprawy rolne. 
 



@��������A��%E#�F�
0#"��4E�$�D�0D���3��#B)D��������#�����B�� � (#���1A1��
�

B��--5�B

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza 
si� realizacj�: 
 
  - zabudowy zagrodowej; 
 
 -  ci�gów pieszych i pieszo-jezdnych; 
 
  - sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej. 
 

§ 17. 1. Wyznacza si� ustalone na rysunku planu 
liniami rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami 
1LS ÷ 14LS z podstawowym przeznaczeniem pod 
istniej�ce kompleksy le�ne. 
 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza 
si� realizacj�: 
 
  - ci�gów pieszych 
 
  - sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej. 
 

§ 18. Wyznacza si� ustalone na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami 1WS ÷ 
11WS z podstawowym przeznaczeniem pod wody otwarte 
(cieki, rowy, zbiorniki wodne, stawy). 
 

§ 19. 1. Wyznacza si� ustalone na rysunku planu 
liniami rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolem 
1KP ÷ 4KP z podstawowym przeznaczeniem pod ci�gi 
piesze. 
 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza 
si� realizacj�: 
 
  - sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej 
 

§ 20. 1. Wyznacza si� ustalone na rysunku planu 
liniami rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami  
1KJ ÷ 41KJ z podstawowym przeznaczeniem pod ci�gi 
pieszo-jezdne. 
 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza 
si� realizacj�: 
 
  - nawierzchni utwardzonych nie wymagaj�cych 

realizacji kanalizacji deszczowej; 
 
  - o�wietlenia; 
 
  - sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej. 
 

§ 21. 1. Wyznacza si� ustalone na rysunku planu 
liniami rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami 
1KDW÷ 38KDW z podstawowym przeznaczeniem pod 
ulice dojazdowe wewn�trzne. 

 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza 

si� realizacj�: 
 
  - nawierzchni utwardzonych; 
 
  - o�wietlenia; 
 
  - sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej. 
 

§ 22. 1. Wyznacza si� ustalone na rysunku planu 
liniami rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami 
1KD - 3KD z podstawowym przeznaczeniem pod drogi 
publiczne. 

 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza 
si� realizacj�: 

 
  - nawierzchni utwardzonych; 
 
  - o�wietlenia; 
 
  - sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej poza pasem 

drogowym. 
 

§ 23. 1. Wyznacza si� ustalone na rysunku planu 
liniami rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami 
1IK÷ 12IK z podstawowym przeznaczeniem pod 
urz�dzenia przepompowni �cieków. 
 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza 
si� realizacj�: 
 
  - zieleni o funkcji izolacyjnej. 
 

§ 24. Wyznacza si� ustalone na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami IE z 
podstawowym przeznaczeniem pod urz�dzenia 
elektroenergetyczne (stacje transformatorowe). 
 

Rozdział 3 
Przepisy dotycz �ce zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, zasad ochrony �rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultur y 
współczesnej. 

 
§ 25. 1. Realizacja zabudowy i przekształcanie 

zagospodarowania przestrzennego terenów musi 
respektowa� wymogi ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego. 

 
2. Wymogi, o których mowa w ust. 1 spełniane b�d� 

poprzez: 
 
  - realizacje nowej zabudowy, która musi by� 

wkomponowana w istniej�cy krajobraz oraz 
nawi�zywa� do cech architektury regionalnej oraz 
pozytywnych realizacji współczesnych (gabaryty, 
forma). W elewacjach stosowa� materiały naturalne, 
tradycyjne: kamie�, cegła, tynki o wygl�dzie 
tradycyjnych tynków, drewno. Dachy wysokie o 
nachyleniu połaci 30-450, przy dachach dwuspadowych 
lub wielospadowych, w przypadku zastosowania 
dachów mansardowych nachylenie połaci w/g 
indywidualnych rozwi�za�, dachy kryte dachówk� 
ceramiczn� czerwon� lub materiałem dachówko 
podobnym w odcieniu czerwieni. Wysoko�� budynków 
do 2 kondygnacji, w tym u�ytkowe poddasze, wysoko�� 
budynków od powierzchni terenu przy wej�ciu do 
budynku, do kalenicy nie mo�e przekroczy� 10 m. W 
przypadku podpiwniczenia budynku poziom zerowy nie 
mo�e przekroczy� 1,0 m w stosunku do przyległego 
terenu. Przy lokalizacji budynku na działce, gdzie 
wyst�puj� ró�nice terenu, ustala si� wyniesienie 
poziomu zerowego budynku nie wi�cej ni� 1,0 m od 
najwy�ej poło�onego terenu przyległego do budynku. 
Mo�liwe jest ł�czenie działek s�siednich by otrzyma� 
jedn� działk� wi�ksz�. Postuluje si� stosowanie 
ogrodze� przyległych do ci�gów komunikacyjnych z 
materiałów naturalnych: drewno, kamie�, �ywopłoty itp.; 

 
  - zachowanie ładu przestrzennej poprzez wydzielenie w 

pierwszej kolejno�ci dróg dojazdowych wewn�trznych; 
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  - wył�czenie z zabudowy kubaturowej terenów zieleni 
oznaczonej w planie symbolem ZN z uwagi na 
dominuj�ce tu grunty pochodzenia organicznego 
(torfy); 

 
  - realizacje przekształce� terenów z uwzgl�dnieniem 

istniej�cego zagospodarowania oraz kształtowanie 
atrakcyjnej przestrzeni, w tym przestrzeni publicznej 
realizowanej w s�siedztwie zabudowy w ci�gach 
komunikacyjnych, urz�dzeniach sportowo-
rekreacyjnych (pla�e); 

 
  - budynki usługowe i gospodarcze o architekturze 

nawi�zuj�cej do budynków mieszkalnych. 
Przeznaczenie budynków gospodarczych nie mo�e 
by� uci��liwe dla zabudowy mieszkalnej. Ewentualna 
uci��liwo�� wynikaj�ca z prowadzonej działalno�ci 
usługowej musi mie�ci� si� w granicach posiadanej 
działki; 

 
  - na terenie przeznaczonym w planie miejscowym na 

cele budownictwa rekreacji indywidualnej mog� by� 
realizowane tylko budynki wolnostoj�ce, nie mog� by� 
realizowane budynki szeregowe lub bli�niacze. 
Intensywno�� zabudowy nie mo�e przekroczy� 0,3 
(30%). Dopuszcza si� ł�czenie działek w celu 
uzyskania jednej wi�kszej działki. Minimalna wielko�� 
nowej wydzielanej działki około 1500 m2 z tolerancj� 
do 10% powierzchni, oraz szeroko�� frontu działki min 
26 m z tolerancj� do 10%. 

 
3. Ustala si� stref� ochrony konserwatorskiej „B” 

obejmuj�c� zwart� zabudow� oraz układ ruralistyczny wsi 
Wilnowo. Na obszarze tym istniej� liczne obiekty historyczne 
oraz obiekty znajduj�ce si� w wojewódzkiej i gminnej 
ewidencji zabytków. Obiekty te, poło�one s� na terenach 
oznaczonych w planie symbolami 1MR-4MR, 28MU-32MU 
oraz 38MU. Wszelkie prace winny by� uzgadniane z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie. 
Obiekty zabytkowe znajduj�ce si� w Gminnej Ewidencji 
Zabytków. 
 

Lp Obiekt Adres 
Symbol 

oznaczenia 
terenu w planie 

1 Dom Wilnowo nr 2/2 1MR 
2 Dom Wilnowo nr 5/6 2MR 
3 Chałupa Wilnowo nr 8 2MR 
4 Budynek gospodarczy Wilnowo nr 8 2MR 
5 Dom Wilnowo nr 9/10 31MU 
6 Dom Wilnowo nr 14 4MR 
7 Dom Wilnowo nr 14a 4MR 
8 Dom Wilnowo nr 15/16 4MR 
9 Dom Wilnowo nr 17 28MU 
10 Budynek gospodarczy Wilnowo nr 17 28MU 
11 Dom, dawna szkoła Wilnowo nr 22 30MU 
12 Budynek gospodarczy 

(spichlerzyk) 
Wilnowo 29MU 

 
4. Wprowadza si� stref� obserwacji archeologicznej w 

rejonie stanowisk archeologicznych Obj�te ochron� 
konserwatorsk� stanowiska archeologiczne poło�one s� 
na terenach oznaczonych w planie symbolami: 2ZN, 8MU, 
9R, 12R, 2LS, 3LS, 2RI, 4MN, 2UT. Wszelkie inwestycje, 
na terenie wskazanym na rysunku planu, zwi�zane z 
pracami ziemnymi musz� by� poprzedzone 
archeologicznym badaniem sonda�owym, na które nale�y 
uzyska� pozwolenie z WKZ, a wyniki których pozwol� na 
wydanie warunków konserwatorskich dotycz�cych 
zagospodarowania tego terenu. 
 

§ 26. 1. Ustala si� konieczno�� ochrony warto�ci 
przyrodniczych terenów obj�tych planem poprzez 

zachowanie i ochron� obszarów, zespołów i obiektów 
cennych przyrodniczo. 
 

2. Do obszarów, zespołów i obiektów cennych 
przyrodniczo, o których mowa w ust. 1 zalicza si�: 
 
  - Cz��� terenu obj�tego opracowaniem planu poło�ony 

jest na terenie Narie�skiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, zasi�g obszaru wynika z rozporz�dzenia 
nr 21 Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego z 
14.04.2003 r. wprowadzaj�cego system obszarów 
chronionych, które nie s� sprzeczne z 
postanowieniami Ustawy o ochronie przyrody. Na 
obszarach chronionego krajobrazu, w ustawie o 
ochronie przyrody, wprowadzone zostały mi�dzy 
innymi nast�puj�ce zakazy: 

 
- zakaz lokalizowania nowych przedsi�wzi�� 

zaliczanych do przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co 
oddziaływa� na �rodowisko z wyj�tkiem inwestycji 
realizuj�cych cele publiczne, 

- dokonywania zmian stosunków wodnych, je�li 
słu�� innym celom ni� ochrona przyrody 
i zrównowa�one wykorzystanie u�ytków rolnych i 
le�nych oraz gospodarki rybackiej, 

- likwidowania małych zbiorników wodnych, 
starorzeczy oraz obszarów wodnobłotnych, 

- wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekształcaj�cych rze�b� terenu, z wyj�tkiem 
obiektów zwi�zanych z zabezpieczeniem 
przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym. 

 
3. Ustala si� ochron� linii brzegowej jeziora poprzez 

zachowanie istniej�cego drzewostanu i ro�linno�ci 
przywodnej. 
 

4. Zachowanie w maksymalnym stopniu istniej�cej 
zieleni wysokiej. 
 

5. Dopuszczalny poziomu hałasu dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej oraz terenów wypoczynkowo-
rekreacyjnych poza miastem, zgodnie z Rozporz�dzeniem 
Ministra �rodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie 
warto�ci progowych poziomów hałasu (Dz. U. Nr 8,  
poz. 81 z 2002 r.). 
 

Rozdział 4 
Przepisy dotycz �ce wymaga � wynikaj �cych z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych, dotycz �ce 
terenów przeznaczonych do realizacji celów  

publicznych, dróg i ulic 
 

§ 27. 1. Ustala si� nast�puj�ce tereny przeznaczone 
dla realizacji celów publicznych: 
 
  - tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu 

symbolami 1KD ÷ 3KD, 1KDW ÷ 38KDW, 1KJ ÷ 41KJ, 
1KP ÷ 4KP, 

 
  - tereny usług oznaczone na rysunku planu symbolami 

1US÷ 2US, 
 
  - tereny zieleni zwi�zanej z infrastruktur� techniczn� 

oznaczone na rysunku planu symbolami 1Z – 19Z, 
 
  - tereny zieleni oznaczone na rysunku planu symbolami 

1ZN, 2ZN, 4ZN, 14ZN, 16ZN, 17ZN, 21ZN - 23 ZN, 
25ZN. 
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Rozdział 5 
Przepisy dotycz �ce granic i sposobów 

zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegaj �cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odr�bnych przepisów, w tym terenów górniczych, 
nara�onych na niebezpiecze �stwo powodzi oraz 

zagro �onych osuwaniem si � mas ziemnych 
 

§ 28. Na terenie obj�tym planem nie wyst�puj� 
obszary zagro�one powodzi�. 
 

§ 29. Na terenie obj�tym planem wyst�puj� obszary 
zagro�one osuwaniem si� mas ziemnych. 
 

Rozdział 6 
Przepisy dotycz �ce zasad przebudowy, rozbudowy i 

budowy systemów komunikacji infrastruktury 
technicznej. 

 
§ 30. 1. Powi�zanie obszaru opracowania z 

nadrz�dnym układem dróg b�dzie realizowane przez 
drog� powiatow� 1199N Winowo – Zawroty, z drog� 
wojewódzk� w Zawrotach nr 527 Olsztyn – Mor�g. 
 

2. Z zastrze�eniem lokalnych przew��e� ustalonych 
liniami rozgraniczaj�cymi na rysunku planu ustala si� 
nast�puj�ce minimalne szeroko�ci pasa terenów w liniach 
rozgraniczaj�cych dróg i ci�gów pieszo-jezdnych 
oznaczonych na rysunku planu: 
 
  - symbolem 1KD-Z – droga powiatowa nr 1199N 

wymagaj�ca przebudowy do parametrów klasy 
technicznej Z, szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 
20,0 m, jedna jezdnia szer. 7,0 m. W miejscowo�ci 
Wilnowo zachowuje si� istniej�ce zjazdy indywidualne 
na posesje z drogi powiatowej 1KD-Z (nr 1199). 
Obsługa nowej zabudowy wył�cznie przez 
projektowane drogi wewn�trzne i ci�gi pieszo-jezdne, 
lub w wyj�tkowych wypadkach po uzyskaniu zgody i 
na warunkach zarz�dcy drogi; 

 
  - symbolem 2KD-L – droga powiatowa nr 1203N 

wymagaj�ca przebudowy do parametrów klasy L, 
szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 15,0 m, jedna 
jezdnia szeroko�ci 6,0 m. W miejscowo�ci Wilnowo 
zachowuje si� istniej�ce zjazdy indywidualne na 
posesje z drogi powiatowej 2KD-L (nr 1203). Obsługa 
nowej zabudowy wył�cznie przez projektowane drogi 
wewn�trzne i ci�gi pieszo-jezdne, lub w wyj�tkowych 
wypadkach po uzyskaniu zgody i na warunkach 
zarz�dcy drogi; 

 
  - symbolem 3KD-D droga gminna wymagaj�ca 

przebudowy do parametrów klasy D, szeroko�� w 
liniach rozgraniczaj�cych 12,0 m, jedna jezdnia 
szeroko�ci 5,0m; 

 
  - symbolem 1KDW - 38KDW - drogi dojazdowe 

wewn�trzne, szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych od 
8,0 m do 12,0 m, jedna jezdnia o szeroko�ci 5,0 m; 

 
  - symbolem 1KJ - 41KJ – ci�gi pieszo-jezdne, 

szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych od 8 m do  
4,5 m, jedna jezdnia o szeroko�ci 5,0 - 4,0 m. 

 
§ 31. 1. W zakresie zaopatrzenia w wod� ustala si�: 

Tereny obj�te opracowaniem przewiduje si� zaopatrzy� w 
wod� z wodoci�gu Ø110 mm z uj�cia wody Maliniak. 
Przewiduje si� w obr�bie opracowania obj�tego uchwał� 

wykona� sie� wodoci�gow� w systemie pier�cieniowo-
rozdzielczym. 
Projektowan� sie� wodoci�gow� nale�y prowadzi� w 
liniach rozgraniczaj�cych dróg z zachowaniem 
wymaganych odległo�ci od pozostałego uzbrojenia 
infrastruktury technicznej. Na projektowanej sieci nale�y 
przewidzie� zamontowanie armatury (np. zasuwy, 
hydranty przeciwpo�arowe) w ilo�ciach wynikaj�cych z 
obowi�zuj�cych przepisów. Materiały stosowane do 
wykonawstwa winny posiada� wymagane przepisami 
dokumenty dopuszczaj�ce do stosowania w budownictwie 
oraz atesty higieniczne. 
 

2. Wyznaczone w planie lokalizacje infrastruktury 
technicznej s� orientacyjne (okre�laj� zasady uzbrojenia) i 
na etapie projektu technicznego mog� ulec zmianie. 
 

 
§ 32. 1. W zakresie odprowadzenia �cieków ustala si�: 

�cieki gospodarczo-bytowe z terenu obj�tego opracowaniem 
przewiduje si� odprowadzi� kolektorem tłocznym 
przesyłowym do oczyszczalni �cieków przy Mor�gu. 
Ustala si�, �e cało�� zabudowy w granicach opracowania 
zostanie obj�ta sieci� kanalizacji sanitarnej. Przyjmuje si� 
istniej�cy projekt techniczny. Projektuje si� system 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ci�nieniowy z 
przetłoczeniem �cieków z poszczególnych zlewni poprzez 
projektowane przepompownie �cieków IK (1-12). 
Strefa oddziaływania przepompowni powinna znajdowa� 
si� w granicach działki. 
Dla cz��ci działek, ze wzgl�du na niekorzystne poło�enie 
wysoko�ciowe i braku mo�liwo�ci lokalizacji zbiorczej 
przepompowni si� odprowadzenie �cieków poprzez 
przepompownie przydomowe (indywidualne - PL). 
Kolektory sanitarne nale�y prowadzi� w liniach 
rozgraniczaj�cych dróg lub terenów zielonych czy rolnych 
z zachowaniem wymaganych odległo�ci od granic działek 
oraz projektowanego uzbrojenia infrastruktury technicznej. 
W obr�bie terenu obj�tego planem nie dopuszcza si� 
stosowania nowych przydomowych oczyszczalni �cieków z 
odprowadzeniem �cieków w grunt lub do jeziora jak równie� 
wyklucza si� stosowanie zbiorników bezodpływowych. 
Dopuszcza si� w okresie przej�ciowym stosowanie 
zbiorników bezodpływowych na terenach poza zasi�giem 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Narie. 
 

2. Wyznaczone w planie lokalizacje infrastruktury 
technicznej s� orientacyjne (okre�laj� zasady uzbrojenia) i 
na etapie projektu technicznego mog� ulec zmianie. 
 

§ 33. 1. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala si�: 
 
  - utrzymanie istniej�cych �ródeł ciepła posiadaj�cych 

kotłownie niskoemisyjne; 
 

2. Dopuszcza si� zaopatrzenie w ciepło projektowanej 
zabudowy z indywidualnych kotłowni gazowych lub 
olejowych, równie� ze wspomaganiem energi� 
odnawialn�, lub innych �ródeł niskoemisyjnych. 
 

3. Ustala si� konieczno�� dostosowania �ródeł ciepła 
spalaj�cych paliwa stałe do wymogów aktualnych norm 
ochrony �rodowiska. 
 

§ 34. 1. W zakresie elektroenergetyki i 
telekomunikacji: Zaopatrzenie w energi� elektryczn� 
odbywa� si� b�dzie z istniej�cych stacji 
transformatorowych po przystosowaniu w miar� potrzeb 
stacji i odgał�zie� LSN 15kV do przesyłu zwi�kszonej 
mocy. W miar� post�pu zainwestowania projektuje si� 
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obr�bie w Wilnowo budow� stacji IE (słupowych) nie 
wymagaj�cych wyznaczania działek. Zaopatrzenie w 
energie elektryczn� terenu odbywa si� z linii terenowej SN 
15kV relacji GPZ Mor�g – 	abi Róg - GPZ Miłakowo 
promieniowym odgał�zieniem napowietrzno-kablowym. 
Przekroje i długo�ci linii zapewniaj� dostaw� energii na 
poziomie napi�cia SN 15 kV o dobrych parametrach. 
Utrzymuje si� przebieg napowietrznych linii SN 15kV wraz 
ze strefami uci��liwo�ci. 
Dopuszcza si� korekty trasy linii SN 15kV w terenach 
przeznaczonych do zabudowy, na których nie ma 
mo�liwo�ci zachowania odległo�ci od budynków 
wymaganych przepisami normy. Uzyskanie warunków 
przebudowy sieci i koszt jej przebudowy obci��a 
wła�ciciela terenu, przez który one przebiegaj�. 
 

2. Przył�czanie odbiorców do wspólnej sieci 
elektroenergetycznej na obszarze obj�tym opracowaniem 
b�dzie nast�powało na ogólnych zasadach przył�czania 
odbiorców obowi�zuj�cych w ENERGA - Operator SA 
Oddział w Olsztynie. 
 

3. Linie telekomunikacyjne nale�y projektowa� jako 
podziemne z rozprowadzeniem w terenach 
przeznaczonych na ci�gi komunikacyjne. Dopuszcza si� 
lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej na 
terenach przeznaczonych pod zabudow�. W przypadku 
kolizji projektowanych obiektów z istniej�cymi 
urz�dzeniami telekomunikacyjnymi nale�y je przebudowa� 
o dostosowa� do projektowanego zagospodarowania 
przestrzennego zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, 
normami i warunkami przebudowy. Cało�� kosztów 
zwi�zanych z przebudow� i zabezpieczeniem istniej�cych 
urz�dze� telekomunikacyjnych ponosi Inwestor. 
Uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci 
nast�pi na etapie projektu budowlanego. 
 

4. Wyznaczone w planie lokalizacje infrastruktury 
technicznej s� orientacyjne (okre�laj� zasady uzbrojenia) i 
mog� ulec przesuni�ciu w projektach technicznych. 
 

Rozdział 7 
Przepisy dotycz �ce granic obszarów wymagaj �cych 
scale� i podziałów nieruchomo �ci szczegółowych 

zasad i warunków scalania i podziału nieruchomo �ci, 
parametrów i wska �ników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym równie � linii 

zabudowy, gabarytów obiektów i wska �ników 
intensywno �ci zabudowy. 

 
§ 35. Na terenie obj�tym planem nie ustala si� 

obszarów wymagaj�cych przeprowadzenia scale� i 
podziałów nieruchomo�ci. 
 

§ 36. Ka�dy teren przeznaczony do zabudowy musi 
mie� zapewniony bezpo�redni dost�p do ulicy publicznej 
lub publicznego ci�gu pieszo -jezdnego. 
 

§ 37. 1. Dla terenów usług oraz terenów 
mieszkaniowych ustala si� nieprzekraczalne linie 
zabudowy oznaczone na rysunku planu. 
 

2. Pomi�dzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, a 
liniami rozgraniczaj�cymi poszczególne tereny dopuszcza 
si� realizacj�, parkingów, sieci i urz�dze� infrastruktury 
technicznej oraz zieleni. 
 

§ 38. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1UT– 6UT ustala si� nast�puj�ce warunki 
realizacji nowej zabudowy oraz mo�liwo�� przebudowy i 

uzupełnie� istniej�cej zabudowy przy zachowaniu 
nast�puj�cych warunków: 
 
  - zabudowa mo�e by� realizowana z zachowaniem 

nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych od 
ulic dojazdowych; 

 
  - maksymalna wysoko�� budynku do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym u�ytkowe poddasze; 
 
  - materiał �cian tradycyjny (drewno, cegła, tynk, 

kamie�), pokrycie dachu dachówk� lub materiałem 
dachówko podobnym w odcieniu czerwieni lub 
ceglastym; 

 
  - nachylenie połaci dachowych ok. ok. 30 - 450, kalenica 

główna równoległa do drogi; 
 
  - ustala si� mo�liwo�� realizacji jednokondygnacyjnych 

budynków gospodarczych oraz gara�y o architekturze 
nawi�zuj�cej do istniej�cej zabudowy, dachy 
dwuspadowe, kryte dachówk� lub materiałem 
dachówko podobnym w odcieniu czerwieni lub 
ceglastym, materiał �cian tradycyjny; 

 
  - wysoko�� budynku nie mo�e przekroczy� 11 m licz�c 

od poziomu terenu, przy wej�ciu do budynku, do linii 
kalenicy dachu, przy czym linia oparcia głównych 
połaci dachu na �cianach zewn�trznych nie mo�e by� 
usytuowana wy�ej ni� 5,0 m od poziomu terenu; 

 
  - intensywno�� zabudowy nie mo�e przekroczy� 0,3 

(30%) powierzchni działki; 
 
  - powierzchnia biologicznie czynna nie mo�e by� 

mniejsza ni� 65%, powierzchni działki. 
 

2. Na terenach oznaczonych w planie symbolami 1UT, 
4UT zabudowa działek poło�onych w s�siedztwie jeziora 
mo�e by� realizowana w nieprzekraczalnej linii zabudowy 
od linii brzegowej i po zrealizowaniu na tym terenie 
kanalizacji sanitarnej umo�liwiaj�cej wł�czenie zabudowy 
do systemu. 
 

§ 39. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1US – 2US ustala si�, �e s� to tereny 
przestrzeni publicznej z nast�puj�cymi warunkami do 
realizacji nowej zabudowy: 
 
  - ustala si� mo�liwo�� realizacji urz�dze� sportowych o 

charakterze otwartym, takich jak boiska do gry, korty 
tenisowe, pla�e, k�pieliska; 

 
  - sanitariaty realizowane przy tych terenach musz� by� 

wł�czone do kanalizacji sanitarnej. 
 

§ 40. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 28MU - 32MU i 38MU ustala si� mo�liwo�� 
przebudowy i uzupełnie� istniej�cej zabudowy przy 
zachowaniu nast�puj�cych warunków: 
 
  - przebudowa i uzupełnianie zabudowy mo�e by� 

realizowane przy zachowaniu istniej�cych linii 
zabudowy oraz z zachowaniem nieprzekraczalnych 
linii zabudowy wyznaczonych od ulic dojazdowych; 

 
  - maksymalna wysoko�� budynku do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym u�ytkowe poddasze; 
 
  - nachylenie połaci dachowych ok. 30 – 450; 
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  - materiał �cian tradycyjny (drewno, cegła, tynk, 

kamie�), pokrycie dachu dachówk� lub materiałem 
dachówkopodobnym w odcieniu czerwieni lub 
ceglastym; 

 
  - wysoko�� budynku nie mo�e przekroczy� 10 m licz�c 

od poziomu terenu, przy wej�ciu do budynku, do linii 
kalenicy dachu, przy czym linia oparcia głównych 
połaci dachu na �cianach zewn�trznych nie mo�e by� 
usytuowana wy�ej ni� 5,0 m od poziomu terenu; 

 
  - ustala si� mo�liwo�� realizacji jednokondygnacyjnych 

budynków gospodarczych oraz gara�y o architekturze 
nawi�zuj�cej do istniej�cej zabudowy, dachy 
dwuspadowe, kryte dachówk� lub materiałem 
dachówko podobnym w odcieniu czerwieni lub 
ceglastym, materiał �cian tradycyjny; 

 
  - intensywno�� zabudowy nie mo�e przekroczy� 0,3 

(30%) powierzchni działki; 
 
  - powierzchnia biologicznie czynna nie mo�e by� 

mniejsza ni� 65%, powierzchni działki; 
 

2. Na terenie oznaczonym w planie symbolem 32MU 
wyst�puj� tereny o zło�onych warunkach gruntowych. 
 

§ 41. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1MU - 27MU, 33MU - 37MU ustala si� 
nast�puj�ce warunki realizacji nowej zabudowy: 
 
  - zabudowa mo�e by� realizowana z zachowaniem 

nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych od 
ulic dojazdowych; 

 
  - maksymalna wysoko�� budynku do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym u�ytkowe poddasze; 
 
  - materiał �cian tradycyjny (drewno, cegła, tynk, 

kamie�), pokrycie dachu dachówk� lub materiałem 
dachówko podobnym w odcieniu czerwieni lub 
ceglastym; 

 
  - nachylenie połaci dachowych ok. 30 – 450, kalenica 

główna równoległa do drogi; 
 
  - wysoko�� budynku nie mo�e przekroczy� 9,5 m licz�c 

od poziomu terenu, przy wej�ciu do budynku, do linii 
kalenicy dachu, przy czym linia oparcia głównych 
połaci dachu na �cianach zewn�trznych nie mo�e by� 
usytuowana wy�ej ni� 5,0 m od poziomu terenu; 

 
  - ustala si� mo�liwo�� realizacji jednokondygnacyjnych 

budynków gospodarczych oraz gara�y o architekturze 
nawi�zuj�cej do istniej�cej zabudowy, dachy 
dwuspadowe, kryte dachówk� lub materiałem 
dachówkopodobnym w odcieniu czerwieni lub 
ceglastym, materiał �cian tradycyjny; 

 
  - intensywno�� zabudowy nie mo�e przekroczy� 0,3 

(30%) powierzchni działki; 
 
  - powierzchnia biologicznie czynna nie mo�e by� 

mniejsza ni� 65 %, powierzchni działki. 
 

2. Na terenach oznaczonych w planie symbolami 1MU 
– 6MU, 10MU, 11MU, 15MU, 17MU, 18MU, 22MU, 35MU 
wyst�puj� tereny o zło�onych warunkach gruntowych. 
 

3. Na terenie oznaczonym w planie symbolem 37MU 
wyst�puj� obszary o znacznych spadkach. Realizacja 
nowej zabudowy na terenach niewymagaj�cych 
znacznych niwelacji terenu, nale�y stosowa� ziele� 
gł�boko ukorzeniaj�c� si� zapobiegaj�c� erozji i osuwaniu 
si� wierzchniej warstwy ziemi. Tereny o skomplikowanych 
warunkach gruntowych. 
 

4. Przez teren 1MU przebiega rów kryty, nale�y 
zachowa� jego dro�no��. 

 
5. Obsługa nowych działek budowlanych na terenie 

oznaczonym w planie symbolem 31MU jednym zjazdem z 
drogi powiatowej po uzgodnieniu z Zarz�dc� drogi. 
 

§ 42. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1MN - 7MN i 29MN ustala si� mo�liwo�� 
przebudowy i uzupełnie� istniej�cej zabudowy przy 
zachowaniu nast�puj�cych warunków: 
 
  - uzupełnianie zabudowy mo�e by� realizowane przy 

zachowaniu istniej�cych linii zabudowy oraz z 
zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy 
wyznaczonych od ulic dojazdowych; 

 
  - maksymalna wysoko�� budynku do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym u�ytkowe poddasze; 
 
  - nachylenie połaci dachowych ok. ok. 30 – 450; 
 
  - materiał �cian tradycyjny (drewno, cegła, tynk, 

kamie�), pokrycie dachu dachówk� lub materiałem 
dachówkopodobnym w odcieniu czerwieni lub 
ceglastym; 

 
  - wysoko�� budynku nie mo�e przekroczy� 9,5 m licz�c 

od poziomu terenu, przy wej�ciu do budynku, do linii 
kalenicy dachu, przy czym linia oparcia głównych 
połaci dachu na �cianach zewn�trznych nie mo�e by� 
usytuowana wy�ej ni� 5,0 m od poziomu terenu; 

 
  - ustala si� mo�liwo�� realizacji jednokondygnacyjnych 

budynków gospodarczych oraz gara�y o architekturze 
nawi�zuj�cej do istniej�cej zabudowy, dachy 
dwuspadowe, kryte dachówk� lub materiałem 
dachówko podobnym w odcieniu czerwieni lub 
ceglastym, materiał �cian tradycyjny; 

 
  - intensywno�� zabudowy nie mo�e przekroczy� 0,3 

(30%) powierzchni działki; 
 
  - powierzchnia biologicznie czynna nie mo�e by� 

mniejsza ni� 65%, powierzchni działki; 
 
2. Na terenie oznaczonym w planie symbolem 5MN 

zabudowa działek poło�onych w s�siedztwie jeziora mo�e 
by� realizowana w nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii 
brzegowej i po zrealizowaniu na tym terenie kanalizacji 
sanitarnej umo�liwiaj�cej wł�czenie zabudowy do 
systemu. 
 

§ 43. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 8MN - 28MN i 30MN - 32MN ustala si� 
nast�puj�ce warunki realizacji nowej zabudowy: 
 
  - zabudowa mo�e by� realizowana z zachowaniem 

nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych od 
ulic dojazdowych; 
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  - maksymalna wysoko�� budynku do 2 kondygnacji 
nadziemnych, w tym u�ytkowe poddasze; 

 
  - materiał �cian tradycyjny (drewno, cegła, tynk, 

kamie�), pokrycie dachu dachówk� w odcieniu 
czerwieni lub ceglastym; 

 
  - nachylenie połaci dachowych ok. 30 – 450, kalenica 

główna równoległa do drogi; 
 
  - wysoko�� budynku nie mo�e przekroczy� 9m licz�c od 

poziomu terenu, przy wej�ciu do budynku, do linii 
kalenicy dachu, przy czym linia oparcia głównych 
połaci dachu na �cianach zewn�trznych nie mo�e by� 
usytuowana wy�ej ni� 5,0 m od poziomu terenu; 

 
  - ustala si� mo�liwo�� realizacji jednokondygnacyjnych 

budynków gospodarczych oraz gara�y o architekturze 
nawi�zuj�cej do istniej�cej zabudowy, dachy 
dwuspadowe, kryte dachówk� lub materiałem 
dachówkopodobnym w odcieniu czerwieni lub 
ceglastym, materiał �cian tradycyjny; 

 
  - intensywno�� zabudowy nie mo�e przekroczy� 0,3 

(30%) powierzchni działki; 
 
  - powierzchnia biologicznie czynna nie mo�e by� 

mniejsza ni� 65%, powierzchni działki. 
 

2. Na terenach oznaczonym w planie symbolami 
24MN, 30MN wyst�puj� tereny o zło�onych warunkach 
gruntowych. 
 

3. Na terenach oznaczonych w planie symbolami 
9MN, 10MN, 26MN wyst�puj� obszary o znacznych 
spadkach. Realizacja nowej zabudowy na terenach 
niewymagaj�cych znacznych niwelacji terenu, nale�y 
stosowa� ziele� gł�boko ukorzeniaj�c� si� zapobiegaj�c� 
erozji i osuwaniu si� wierzchniej warstwy ziemi. Tereny o 
skomplikowanych warunkach gruntowych. 
 

4. Na terenach oznaczonych w planie symbolami 
16MN, 17MN wyst�puj� obszary osuwiskowe. Tereny o 
skomplikowanych warunkach gruntowych. Zabudowa 
działek mo�e by� realizowana w nieprzekraczalnej linii 
zabudowy wyznaczonej na rysunku planu. 
 

§ 44. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1RIT – 12RIT ustala si� nast�puj�ce warunki 
realizacji nowej zabudowy: 
 
  - zabudowa mo�e by� realizowana z zachowaniem 

nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych od 
ulic dojazdowych; 

 
  - maksymalna wysoko�� budynku do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym u�ytkowe poddasze; 
 
  - materiał �cian tradycyjny (drewno, cegła, tynk, 

kamie�), pokrycie dachu dachówk� lub materiałem 
dachówkopodobnym w odcieniu czerwieni lub 
ceglastym; 

 
  - nachylenie połaci dachowych ok. 30 – 450; 
 
  - wysoko�� budynku nie mo�e przekroczy� 9 m licz�c 

od poziomu terenu, przy wej�ciu do budynku, do linii 
kalenicy dachu, przy czym linia oparcia głównych 
połaci dachu na �cianach zewn�trznych nie mo�e by� 
usytuowana wy�ej ni� 5,0 m od poziomu terenu; 

  - ustala si� mo�liwo�� realizacji jednokondygnacyjnych 
budynków gospodarczych oraz gara�y o architekturze 
nawi�zuj�cej do istniej�cej zabudowy, dachy 
dwuspadowe, kryte dachówk� lub materiałem 
dachówkopodobnym w odcieniu czerwieni lub 
ceglastym, materiał �cian tradycyjny; 

 
  - intensywno�� zabudowy nie mo�e przekroczy� 0,2 

(20%) powierzchni działki; 
 
  - powierzchnia biologicznie czynna nie mo�e by� 

mniejsza ni� 75%, powierzchni działki. 
 

2. Na terenach oznaczonych w planie symbolami 
1RIT, 9RIT, 10 RIT zabudowa działek poło�onych w 
s�siedztwie jeziora mo�e by� realizowana w 
nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii brzegowej i po 
zrealizowaniu na tym terenie kanalizacji sanitarnej 
umo�liwiaj�cej wł�czenie zabudowy do systemu. 
 

3. Na terenach oznaczonych w planie symbolami 
1RIT, 5RIT, 7RIT, 8RIT, 11RIT, 12RIT wyst�puj� tereny o 
zło�onych warunkach gruntowych. 
 

§ 45. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1RI – 5RI ustala si� nast�puj�ce warunki 
realizacji nowej zabudowy oraz przebudowy i uzupełnie� 
istniej�cej zabudowy przy zachowaniu nast�puj�cych 
warunków: 
 
  - zabudowa mo�e by� realizowana z zachowaniem 

nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych od 
ulic dojazdowych oraz przy zachowaniu istniej�cych 
linii zabudowy na terenach zainwestowanych; 

 
  - maksymalna wysoko�� budynku do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym u�ytkowe poddasze; 
 
  - materiał �cian tradycyjny (drewno, cegła, tynk, 

kamie�), pokrycie dachu dachówk� lub materiałem 
dachówkopodobnym w odcieniu czerwieni lub 
ceglastym; 

 
  - nachylenie połaci dachowych ok. 30 – 450; 
 
  - wysoko�� budynku nie mo�e przekroczy� 9 m licz�c 

od poziomu terenu, przy wej�ciu do budynku, do linii 
kalenicy dachu, przy czym linia oparcia głównych 
połaci dachu na �cianach zewn�trznych nie mo�e by� 
usytuowana wy�ej ni� 5,0 m od poziomu terenu; 

 
  - ustala si� mo�liwo�� realizacji jednokondygnacyjnych 

budynków gospodarczych oraz gara�y o architekturze 
nawi�zuj�cej do istniej�cej zabudowy, dachy 
dwuspadowe, kryte dachówk� lub materiałem 
dachówko podobnym w odcieniu czerwieni lub 
ceglastym, materiał �cian tradycyjny; 

 
  - intensywno�� zabudowy nie mo�e przekroczy� 0,2 

(20%) powierzchni działki; 
 
  - powierzchnia biologicznie czynna nie mo�e by� 

mniejsza ni� 80%, powierzchni działki. 
 

2. Na terenach oznaczonych w planie symbolami 1RI - 
3RI zabudowa działek poło�onych w s�siedztwie jeziora 
mo�e by� realizowana w nieprzekraczalnej linii zabudowy 
od linii brzegowej i po zrealizowaniu na tym terenie 
kanalizacji sanitarnej umo�liwiaj�cej wł�czenie zabudowy 
do systemu. 
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3. Na terenach oznaczonych w planie symbolami 1RI, 

2RI wyst�puj� tereny o zło�onych warunkach gruntowych. 
 

§ 46. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1MR - 4MR, 6MR - 18MR, 20MR - 22MR 
ustala si� ustala si� mo�liwo�� przebudowy i uzupełnie� 
istniej�cej zabudowy przy zachowaniu nast�puj�cych 
warunków: 
 
  - maksymalna wysoko�� budynku do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym u�ytkowe poddasze; 
 
  - nachylenie połaci dachowych ok. 30 – 450; 
 
  - materiał �cian tradycyjny (drewno, cegła, tynk, 

kamie�), pokrycie dachu dachówk� lub materiałem 
dachówkopodobnym w odcieniu czerwieni lub 
ceglastym; 

 
  - wysoko�� budynku nie mo�e przekroczy� 10 m licz�c 

od poziomu terenu, przy wej�ciu do budynku, do linii 
kalenicy dachu, przy czym linia oparcia głównych 
połaci dachu na �cianach zewn�trznych nie mo�e by� 
usytuowana wy�ej ni� 5,0 m od poziomu terenu; 

 
  - ustala si� mo�liwo�� realizacji jednokondygnacyjnych 

budynków gospodarczych oraz gara�y o architekturze 
nawi�zuj�cej do istniej�cej zabudowy, dachy 
dwuspadowe, kryte dachówk� lub materiałem 
dachówkopodobnym w odcieniu czerwieni lub 
ceglastym, materiał �cian tradycyjny; 

 
  - ustala si� dla budynków realizowanych w ramach 

prowadzonej działalno�ci agroturystycznej warunki 
architektoniczne jak dla zabudowy mieszkalnej; 

 
  - intensywno�� całej zabudowy nie mo�e przekroczy� 

0,3 (30%) powierzchni działki; 
 
  - powierzchnia biologicznie czynna nie mo�e by� 

mniejsza ni� 65%, powierzchni działki. 
 

2. Na terenie oznaczonym w planie symbolem 22MR 
wyst�puj� tereny o zło�onych warunkach gruntowych. 
  

§ 47. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 5MR, 19MR, 23MR ustala si� nast�puj�ce 
warunki realizacji nowej zabudowy: 
 
  - maksymalna wysoko�� budynku do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym u�ytkowe poddasze; 
 
  - nachylenie połaci dachowych ok. 30 – 450, kalenica 

główna równoległa do drogi; 
 
  - materiał �cian tradycyjny (drewno, cegła, tynk, 

kamie�), pokrycie dachu dachówk� lub materiałem 
dachówkopodobnym w odcieniu czerwieni lub 
ceglastym; 

 
  - wysoko�� budynku nie mo�e przekroczy� 10m licz�c 

od poziomu terenu, przy wej�ciu do budynku, do linii 
kalenicy dachu, przy czym linia oparcia głównych 
połaci dachu na �cianach zewn�trznych nie mo�e by� 
usytuowana wy�ej ni� 5,0 m od poziomu terenu; 

 
  - ustala si� mo�liwo�� realizacji jednokondygnacyjnych 

budynków gospodarczych i inwentarskich oraz gara�y 
o architekturze nawi�zuj�cej do istniej�cej zabudowy, 

dachy dwuspadowe, kryte dachówk� lub materiałem 
dachówkopodobnym w odcieniu czerwieni lub 
ceglastym, materiał �cian tradycyjny; 

 
  - dla budynków mieszkalnych ustala si� konieczno�� 

realizacji kalenicy głównej budynku równolegle do 
grogi a budynków gospodarczych równolegle lub 
prostopadle do drogi; 

 
  - ustala si� dla budynków realizowanych w ramach 

prowadzonej działalno�ci agroturystycznej warunki 
architektoniczne jak dla zabudowy mieszkalnej; 

 
  - intensywno�� całej zabudowy nie mo�e przekroczy� 

0,3 (30%) powierzchni działki; 
 
  - powierzchnia biologicznie czynna nie mo�e by� 

mniejsza ni� 65%, powierzchni działki. 
 

2. Na terenie oznaczonym w planie symbolem 19MR 
wyst�puj� obszary o znacznych spadkach. Realizacja 
nowej zabudowy na terenach niewymagaj�cych 
znacznych niwelacji terenu, nale�y stosowa� ziele� 
gł�boko ukorzeniaj�c� si� zapobiegaj�c� erozji i osuwaniu 
si� wierzchniej warstwy ziemi. Tereny o skomplikowanych 
warunkach gruntowych. 
 

§ 48. 1 Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1ZN – 25ZN ustala si� zakaz zabudowy 
kubaturowej. 
 

2. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 
3ZN, 7ZN - 13ZN, 15ZN, 19ZN, 26ZN mog� by� wł�czone 
do działek, ale wył�cznie jako tereny zielone. 
 

3. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 
1ZN, 2ZN, 4ZN, 14ZN, 16ZN, 17ZN, 21ZN - 23 ZN, 25ZN 
s� to tereny przestrzeni publicznej stanowi�ce tereny 
otwarte, parki rekreacyjne, na które musz� stanowi� ci�gi 
ogólnodost�pne wokół jeziora, lub tereny równowa��ce 
zbyt intensywna istniej�c� zabudow� rekreacji 
indywidualnej. W ramach urz�dzania terenów publicznych 
dopuszcza si� realizowanie pla�y, k�pielisk i pomostów. 
Odległo�� mi�dzy terenami urz�dzonymi – pla�a 
k�pielisko, pomost nie mo�e by� mniejsza ni� 200 m. 
 

4. Na terenach oznaczonych w planie symbolami 8ZN, 
9ZN, 11ZN, 12ZN dopuszcza si� pozyskiwanie torfu do 
celów leczniczych i rekreacyjnych zgodnie z 
obowi�zuj�cymi w tym zakresie przepisami. 
 

§ 49. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1ZL - 5ZL ustala si� zakaz zabudowy 
kubaturowej. Tereny te mog� by� wł�czone do działek, ale 
wył�cznie jako tereny zielone i le�ne. 
 

§ 50. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1Z - 19Z ustala si� zakaz zabudowy 
kubaturowej. S� to tereny przeznaczone pod ziele� nisk� 
zwi�zan� z realizacj� infrastruktury technicznej. 
 

§ 51. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1R – 23R ustala si� mo�liwo�� realizacji 
siedliska rolniczego przy zachowaniu nast�puj�cych 
warunków: 
 
  - poło�enie przy drodze z istniej�cym uzbrojeniem w 

infrastruktur� techniczn� z mo�liwo�ci� wjazdu na t� 
drog�; 
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  - warunki geotechniczne pozwalaj�ce na realizacj� 
budynku; 

 
  - maksymalna wysoko�� budynku do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym u�ytkowe poddasze; 
 
  - nachylenie połaci dachowych ok. 30 – 450, kalenica 

główna równoległa do drogi; 
 
  - materiał �cian tradycyjny (drewno, cegła, tynk, 

kamie�), pokrycie dachu dachówk� lub materiałem 
dachówkopodobnym w odcieniu czerwieni lub 
ceglastym; 

 
  - wysoko�� budynku nie mo�e przekroczy� 9 m od 

powierzchni terenu do kalenicy głównej; 
 
  - ustala si� mo�liwo�� realizacji jednokondygnacyjnych 

budynków gospodarczych i inwentarskich o 
architekturze nawi�zuj�cej do istniej�cej zabudowy, 
dachy dwuspadowe, kryte dachówk� w odcieniu 
czerwieni lub ceglastym, materiał �cian tradycyjny; 

 
  - ustala si� dla budynków realizowanych w ramach 

prowadzonej działalno�ci agroturystycznej warunki 
architektoniczne jak dla zabudowy mieszkalnej; 

 
  - intensywno�� całej zabudowy nie mo�e przekroczy� 

0,3 (30%) powierzchni działki; 
 
  - powierzchnia biologicznie czynna nie mo�e by� 

mniejsza ni� 70%, powierzchni działki. 
 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 14R ustala si� mo�liwo�� odtworzenia siedliska 
rolniczego. Pozostałe warunki jak w ust. 1. 
 

3. Na terenach oznaczonych w planie symbolami 11R 
zabudowa działek poło�onych w s�siedztwie jeziora mo�e 
by� realizowana w nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii 
brzegowej i po zrealizowaniu na tym terenie kanalizacji 
sanitarnej umo�liwiaj�cej wł�czenie zabudowy do 
systemu. 
 

§ 52. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1LS - 11LS ustala si� zakaz zabudowy 
kubaturowej. S� to kompleksy le�ne, które powinny by� 
obj�te planem urz�dzania lasu. 

 
2. Tereny oznaczone w planie symbolami 7LS, 11 LS 

– 14LS mog� by� wł�czone do działek, ale wył�cznie jako 
tereny le�ne. 
 

Rozdział 8 
Przepisy dotycz �ce stawek procentowych,                       

na podstawie których ustala si � opłat � z tytułu 
wzrostu warto �ci nieruchomo �ci. 

 
§ 53. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12, ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, ustala si� poni�sze wysoko�ci stawek 
procentowych renty planistycznej dla naliczania opłat od 
terenów uj�tych w Rozdziale 2. 
 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami UT ustala si� 30% stawk� słu��c� do 
naliczania opłat z tytułu wzrostu warto�ci nieruchomo�ci. 
 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MU ustala si� 30% stawk� słu��c� do 
naliczania opłat z tytułu wzrostu warto�ci nieruchomo�ci. 
 

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MN ustala si� 30% stawk� słu��c� do 
naliczania opłat z tytułu wzrostu warto�ci nieruchomo�ci. 
 

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami RI ustala si� 30% stawk� słu��c� do 
naliczania opłat z tytułu wzrostu warto�ci nieruchomo�ci. 
 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami RIT ustala si� 30% stawk� słu��c� do 
naliczania opłat z tytułu wzrostu warto�ci nieruchomo�ci. 
 

6. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MR ustala si� 30% stawk� słu��c� do 
naliczania opłat z tytułu wzrostu warto�ci nieruchomo�ci. 
 
W zwi�zku z ustaleniem, o którym mowa w ust. 1 w 
przypadkach, gdy wła�ciciel zbywał b�dzie nieruchomo�ci 
Burmistrz b�dzie pobierał opłaty z tytułu wzrostu warto�ci 
nieruchomo�ci. 
 

Rozdział 9 
Przepisy ko �cowe 

 
§ 54. Przeznacza si� na cele nierolnicze grunty rolne 

pochodzenia mineralnego IV i III klasy bonitacyjnej na 
terenie projektowanej zabudowy mieszkalnej 
jednorodzinnej i usługowej wraz z niezb�dn� obsług� 
komunikacyjn� o ł�cznej powierzchni ok. 102 ha, a 
pozostałe grunty nie obj�te wnioskiem rolnym stanowi� 
tereny przeznaczone na zabudow� zwi�zan� z 
działalno�ci� rolnicz� oraz grunty niskich klas 
bonitacyjnych kl V i nieu�ytków. Ogółem projektem planu 
obj�te s� grunty o powierzchni ok. 423,8 ha. 
 

§ 55. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 
Mor�ga. 
 

§ 56. Uchwała z zał�cznikami podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urz�dowym Województwa Warmi�sko-
Mazurskiego. 
  

§ 57. Uchwała obowi�zuje po upływie dni 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej  
Marek Ra�kowski 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXVII/443/08 
Rady Miejskiej w Mor�gu 
z dnia 9 grudnia 2008 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXVII/443/08 
Rady Miejskiej w Mor�gu 
z dnia 9 grudnia 2008 r. 

 
Rozstrzygni �cie w sprawie zgodno �ci projektu miejscowego planu zagospodarowania prze strzennego Gminy Mor �g 
w obr �bie geodezyjnym Wilnowo ze zmianami studium uwarunk owa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Mor �g obszar miasta i obszary wiejskie. 
 

W zwi�zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza 
si� zgodno�� niniejszego planu zagospodarowania z zapisami ustale� i rysunkiem zmiany studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mor�g obszar miasta i obszary wiejskie. 
 
 
 
 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXVII/443/08 
Rady Miejskiej w Mor�gu 
z dnia 9 grudnia 2008 r. 

 
Rozstrzygni �cie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych  do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Mor �g w obr �bie geodezyjnym Wilnowo 
 

Lp. 
Data 

wpływu, 
uwagi 

Tre�� uwagi 

Oznaczenie 
Nieruchomo�ci 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu 
planu miejscowego 
zagospodarowania 

przestrzennego 
nieruchomo�ci, 

której dotyczy uwaga 

Rozstrzygni�cie Burmistrza w 
sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygni�cie Rady 
Miejskiej Mor�gu zał�cznik  

do uchwały Nr XXVII/443/08  
z dnia 29.12.2008 r. Uwagi 

uwaga 
uwzgl�dniona 

uwaga 
nieuwzgl�dniona 

uwaga 
uwzgl�dniona 

uwaga 
nieuwzgl�dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 24.11.2008 Zamiana gruntów nad 

jeziorem. 
27-113/23 23ZN  nieuwzgl�dniona  nieuwzgl�dniona Proponowana zamiana 

gruntów spowoduje 
brak dost�pu do 
pozostałej cz��ci 
działki gminnej i do 
jeziora. 

2 24.11.2008 Wprowadzenie zapisu 
dotycz�cego mo�liwo�ci 
realizacji szczelnych 
zbiorników 
bezodpływowych do 
czasu realizacji kanalizacji 
sanitarnej. 

Cały obszar 
obj�ty planem 

Wszystkie powstaj�ce 
obiekty powinny by� 
wł�czone do 
zbiorczego systemu 
kanalizacji sanitarnej. 

 nieuwzgl�dniona  nieuwzgl�dniona Proponowana zmiana 
spowodowałaby 
konieczno�� 
ponowienia procedury 
uzgodnie� projektu 
planu 

 
 
 
 

Zał�cznik Nr 4 
do uchwały Nr XXVII/443/08 
Rady Miejskiej w Mor�gu 
z dnia 9 grudnia 2008 r. 

 
Rozstrzygni �cie w sprawie sposobu finansowania inwestycji z zak resu infrastruktury technicznej nale ��cych do 
zada� własnych Samorz �du na obszarze obj �tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne go Gminy 

Mor�g w obr �bie geodezyjnym Wilnowo 
 

Lp Rodzaj inwestycji Obci��enie kosztami 
1. Budowa stacji transformatorowych i doprowadzenie energii z linii SN Zakład Energetyczny SA 
2. Realizacja przył�czy elektroenergetycznych i przebudowa linii koliduj�cych z zabudow� Wła�ciciele nieruchomo�ci 
3. Realizacja kolektora sanitarnego Inwestycja komunalna * przy współudziale inwestorów 
4. Realizacja sieci kanalizacyjnej przepompowni i przył�czy Inwestycja komunalna * przy współudziale inwestorów 
4. Realizacja sieci wodoci�gowej rozdzielczej Inwestycja komunalna * przy współudziale inwestorów 
 
* Inwestycja komunalna, na któr� mo�na stara� si� o dofinansowanie z funduszy strukturalnych poniewa� dotyczy terenów chronionych, na 
których realizuje si� polityk� gminy okre�lon� w studium gminy 

 

 
 
 


