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UCHWAŁA Nr XVI/119/2008 

Rady Gminy Iłowo-Osada 

z dnia 6 pa �dziernika 2008 r. 

 

w sprawie Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania  Przestrzennego odnosz �cej si � do fragmentów 

wsi Iłowo-Osada, Janowo-Pruski, Kraszewo, Narzym, M ławka. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 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 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 
102, poz. 1155, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 
17, poz. 128), art. 14, 20, 27 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 880, Nr 141, poz. 1492, 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) oraz 
uchwały Nr IV/19/2006 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 
29 grudnia 2006 r., Nr XXXI/217/2008 z dnia 2 marca 
2006 r. o przyst�pieniu do sporz�dzenia Zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 
Rada Gminy uchwala, co nast�puje: 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Zakres regulacji Planu. 
 
1. Uchwala si� Zmian� Miejscowych Planów 

Zagospodarowania Przestrzennego - zwan� w dalszej 
cz��ci uchwały „Zmian� Planu” - dotycz�c� fragmentów 
areału wsi Iłowo-Osada, Janowo-Pruski, Kraszewo, 
Narzym, Mławka. 

 
2. Ustalenia Zmiany Planu b�d�ce tre�ci� 

przedmiotowej Uchwały odnosz� si� do obszarów 
okre�lonych w uchwale Nr XXXI/217/2006 Rady Gminy 
Iłowo-Osada z dnia 2 marca 2006 i Nr IV/19/2006 z dnia 
29 grudnia 2006 r. o przyst�pieniu do sporz�dzenia 
zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania 
Przestrzennego uchwalonych uchwałami Rady Gminy 
Nr V/45/2003 z 28 kwietnia 2003 r. oraz Nr X/99/2003 z 
dnia 15 grudnia 2003 r. 

 
3. Integralnymi cz��ciami uchwały s�: 

 
  1) cz��� graficzna Zmiany Planu - rysunki w skali 1:5000, 

1:1000 i 1:500 b�d�ce zał�cznikami Nr 1-5 do 
Uchwały: 

 
a) zał. Nr 1 dla wsi Iłowo-Osada w skali 1:1 000, 
 
b) zał. Nr 2 dla wsi Janowo-Pruski w skali 1:1000, 
 
c) zał. Nr 3 dla wsi Kraszewo-Narzym w skali 1:1000, 
 
d) zał. Nr 4 dla wsi Mławka w skali 1:5000, 
 
e) zał. Nr 5 dla wsi Mławka w skali 1: 500, 

 
  2) rozstrzygni�cie o zgodno�ci Zmiany Planu z 

ustaleniami „Zmiany studium uwarunkowa� i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Iłowo-Osada” uchwalonego uchwał� Nr 
XXXIV/225/2006 Rady Gminy z dnia 24 kwietnia 
2006 r., b�d�ce zał�cznikiem Nr 6 do Uchwały; 

 
  3) rozstrzygni�cie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu Zmiany Planu - b�d�ce zał�cznikiem Nr 7 do 
Uchwały; 

 
  4) rozstrzygni�cie o sposobie realizacji zapisanych w 

Zmianie Planu inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej które nale�� do zada� własnych gminy - 
zał�cznik Nr 8 do Uchwały. 

 
4. Plan zawiera uregulowania - w zale�no�ci od 

problematyki wyst�puj�cej w granicach obszarów - w 
zakresie: 
 
  1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj�cych 

tereny o ró�nym przeznaczeniu lub ró�nych zasadach 
zagospodarowania (§ 3), 
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  2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
(§ 4), 

 
  3) zasad ochrony �rodowiska i przyrody (§ 5), 
 
  4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej (§ 6), 
 
  5) wymaga� wynikaj�cych z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznej (§ 7), 
 
  6) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj�cych ochronie na mocy przepisów 
odr�bnych (§ 8), 

 
  7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej (§ 9), 
 
  8) szczegółowych warunków zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakazy 
zabudowy (§ 10, 11, 12, 13), 

 
  9) szczegółowych zasad i warunków podziału 

nieruchomo�ci (§ 14), 
 
  10) sposobów tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów (§ 15), 
 
  11) przedsi�wzi�� z zakresu ochrony p. po�arowej 

(§ 16), 
 
  12) przedsi�wzi�� z zakresu obrony cywilnej (§ 17), 
 
  13) stawek procentowych na podstawie których ustala 

si� opłat� od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci 
spowodowanych ustaleniami Planu (§ 18), 

 
  14) przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze 

(§ 19). 
 

5. Oznaczenia na rysunkach Zmiany Planu obowi�zuj� 
w zakresie: 
 
  a) granic obszarów obj�tych opracowaniem, 
 
  b) symboli terenów - literowych i cyfrowych - 

wskazuj�cych na przeznaczenie terenów maj�cych 
�cisłe powi�zanie z ustaleniami realizacyjnymi 
zawartymi w przedmiotowej Uchwale, 

 
  c) linii rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym sposobie 

u�ytkowania b�d� ró�nych zasadach 
zagospodarowania, 

 
  d) kategorii dróg i ulic, 
 
  e) linii zabudowy, 
 
  f) geometrycznych zasad podziału terenów na działki 

budowlane. 
 

6. Rysunek Planu zawiera elementy informacyjne: 
 
  1) przebieg głównych sieci infrastruktury technicznej, 
 
  2) elementy planowanego zagospodarowania poza 

granicami opracowania. 
 

§ 2. Rozumienie podstawowych okre�le� stosowanych 
w niniejszej Uchwale. Ilekro� jest mowa o: 

 
1. Ustawie - nale�y przez to rozumie� ustaw� z 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

 
2. Zmianie Planu - nale�y przez to rozumie� ustalenia 

Zmian� Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego wynikaj�ce z przedmiotowej Uchwały; 

 
3. Rysunku Zmiany Planu - nale�y przez to rozumie� 

rysunki na mapach w skali 1:1000, 1:5000 i 1:500 b�d�ce 
zał�cznikami Nr 1-5 do Uchwały; 

 
4. Uchwale - nale�y przez to rozumie� niniejsz� 

Uchwał� Rady Gminy Iłowo-Osada dotycz�c� 
zagospodarowania obszarów obj�tych Zmian� Planu; 

 
5. Przepisach odr�bnych - nale�y przez to rozumie� 

przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 
ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikaj�ce 
z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 
Kodeksu Post�powania Administracyjnego) a w 
szczególno�ci: 
 

- Prawo ochrony �rodowiska, 
- Ustawa o odpadach, 
- Prawo budowlane, 
- Ustawa o drogach publicznych, 
- Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
- Prawo wodne, 
- Ustawa o gospodarce nieruchomo�ciami, 
- Ustawa o powszechnym obowi�zku obrony 

Rzeczpospolitej Polskiej, 
- Ustaw o ochronie gruntów rolnych i le�nych; 
- akty prawa lokalnego. 

 
6. Obszarze - nale�y przez to rozumie� obszar obj�ty 

Zmian� Planu w granicach ustalonych Uchwałami Rady 
Gminy; 

 
7. Terenie - nale�y przez to rozumie� cz��� obszaru 

wyznaczonego na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj�cymi, okre�lonym przeznaczeniu, 
oznaczonego symbolem cyfrowym i literowym; 

 
8. Działce budowlanej - nale�y przez to rozumie� 

nieruchomo�� gruntow� lub działk� gruntu, której 
wielko��, cechy geometryczne, dost�p do drogi publicznej 
oraz wyposa�enie w urz�dzenia infrastruktury technicznej 
spełniaj� wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikaj�ce z odr�bnych przepisów i aktów prawa 
miejscowego; 

 
9. Przeznaczeniu podstawowym - nale�y przez to 

rozumie� takie przeznaczenie które powinno dominowa� 
(przewa�a�) na terenie oznaczonym symbolem cyfrowym 
i literowym; 

 
10. Przeznaczeniu dopuszczalnym - nale�y przez to 

rozumie� przeznaczenie które mo�e by� realizowane po 
spełnieniu ustalonych w Zmianie Planu warunków jego 
dopuszczenia; 

 
11. Zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - nale�y 

przez to rozumie� zabudow� mieszkaniow� na działkach 
indywidualnych, z budynkami zawieraj�cymi do 
2 mieszka�, o okre�lonych w Planie gabarytach i 
spełniaj�c� wymogi przepisów odr�bnych; 
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12. Usługach podstawowych - nale�y przez to 
rozumie� usługi zaspakajaj�ce codzienne potrzeby 
mieszka�ców, o małym zasi�gu �wiadcze� np. sklepy z 
artykułami podstawowymi jedno lub kilkubran�owe 
(spo�ywcze, w�dliniarskie, z artykułami gospodarstwa 
domowego itp.), punkty usługowe nieuci��liwe np. 
fryzjerskie, szewskie, krawieckie itp., oraz gabinety i 
pracownie dla wolnych zawodów; 

 
13. Usługach gospodarczych - nale�y przez to 

rozumie� zabudow� przeznaczon� do prowadzenia 
działalno�ci usługowej (wykonywania usług) według 
interpretacji „Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług” 
(PKWiU): 
 
  1) pod poj�ciem tym nale�y rozumie� wszelkie czynno�ci 

�wiadczone na rzecz jednostek gospodarczych, 
prowadz�cych działalno�ci o charakterze 
produkcyjnym nie tworz�ce bezpo�rednio nowych dóbr 
materialnych - usługi na rzecz produkcji, 

 
  2) wszelkie czynno�ci �wiadczone na rzecz jednostek 

gospodarki narodowej oraz na rzecz ludno�ci, 
przeznaczone do konsumpcji indywidualnej, zbiorowej, 
a w tym: 

 
a) usług produkcyjnych - nale�y rozumie� czynno�ci 

b�d�ce współdziałaniem w procesie produkcji, ale 
nie tworz�ce bezpo�rednio nowych dóbr, 
wykonywane przez jedn� jednostk� gospodarcz� 
na zlecenie innej jednostki gospodarczej (np. 
usługi przemysłowe zwi�zane z instalowaniem, 
napraw� i konserwacj� wyrobów, wykonywaniem 
szczególnego zabiegu na przedmiocie 
dostarczonym przez zleceniodawc� - jak 
wyka�czanie materiałów włókienniczych; usługi 
produkcyjne zwi�zane z produktami przetwórstwa 
przemysłowego); 

 
b) usług konsumpcyjnych - nale�y rozumie� wszelkie 

czynno�ci zwi�zane bezpo�rednio lub po�rednio z 
zaspokojeniem potrzeb ludno�ci (np. zwi�zane z 
budownictwem, w tym tak�e z remontami i 
konserwacj� obiektów budowlanych, zwi�zane z 
handlem hurtowym i detalicznym, a tak�e z 
obsług� i napraw� pojazdów mechanicznych, 
zwi�zane z transportem, magazynowaniem i 
ł�czno�ci�); 

 
14. Obiektach produkcyjnych - nale�y przez to 

rozumie� przedsi�wzi�cia w ramach których tworzone s� 
nowe dobra materialne w procesach technologicznych, 
podlegaj�ce aktualnej klasyfikacji w sprawie okre�lenia 
rodzajów przedsi�wzi�� mog�cych oddziaływa� na 
�rodowisko oraz szczegółowych warunków zwi�zanych z 
kwalifikowaniem przedsi�wzi�cia do sporz�dzenia raportu 
o oddziaływaniu na �rodowisko; 

 
15. Usługach wbudowanych - nale�y przez to 

rozumie� pomieszczenia w budynkach mieszkalnych 
mieszcz�ce usługi podstawowe o powierzchni całkowitej 
nie przekraczaj�cej 30 % powierzchni całkowitej budynku 
mieszkalnego; 

 
16. Terenie biologicznie czynnym - nale�y przez to 

rozumie� grunt rodzimy pokryty ro�linno�ci� oraz wod� 
powierzchniow� na działce budowlanej a tak�e 50 % 
sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urz�dzonych 
jako stałe trawniki lub kwietniki na podło�u zapewniaj�cym 

ich naturaln� wegetacj� o powierzchni nie mniejszej ni� 
10 m2; 

 
17. Usługi okre�la si� jako nieuci��liwe, tj. spełniaj�ce 

wymogi sanitarne wła�ciwe dla podstawowego 
przeznaczenia obiektu lub wskazanego w Planie obiektu 
przyległego i nie zaliczane do przedsi�wzi�� mog�cych 
znacz�co oddziaływa� na �rodowisko; 

 
18. Uci��liwo�ci nie wykraczaj�cej poza granice działki 

przeznaczonej do zainwestowania - nale�y przez to 
rozumie� powodowane działalno�ci� gospodarcz� formy 
uci��liwo�ci na terenie działki, które mog� by� zmierzone i 
zneutralizowane w obr�bie działki z zastosowaniem 
najlepszych dost�pnych technik; 

 
19. Pasie drogowym - nale�y przez to rozumie� 

wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzeni� 
nad i pod jego powierzchni�, w którym s� zlokalizowane 
droga oraz obiekty budowlane i urz�dzenia techniczne 
zwi�zane z prowadzeniem i obsług� ruchu a tak�e 
urz�dzenia zwi�zane z potrzebami zarz�dzania drog�; 
 

20. Drodze - nale�y przez to rozumie� drog� 
publiczn�; 

 
21. Ulicy - nale�y przez to rozumie� drog� na terenie 

zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z 
przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

 
22. Zje�dzie - nale�y przez to rozumie� poł�czenie 

drogi publicznej z nieruchomo�ci� poło�on� przy drodze, 
stanowi�ce bezpo�rednie miejsce dost�pu do drogi 
publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu 
zagospodarowaniu przestrzennym, 

 
23. Maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - 

nale�y przez to rozumie� wyznaczon� dla terenu lini� 
lokalizowania budynków w stosunku do linii 
rozgraniczaj�cej ulic; linia ta pozwala na odsuni�cie 
budynku w kierunku przeciwnym ni� jezdnia; 

 
24. Obowi�zuj�cej linii zabudowy - nale�y przez to 

rozumie� obligatoryjn� lini� lokalizowania budynków w 
stosunku do linii rozgraniczaj�cej ulic, z zachowaniem 
zasad ustalonych w § 9 ust. 1 pkt 9 przedmiotowej 
uchwały; 

 
25. Głównej kalenicy budynku - nale�y przez to 

rozumie� najdłu�sz� kalenic� dachu b�d�c� kraw�dzi� 
przeci�cia dwóch połaci dachowych nad zasadnicz� brył� 
budynku; 

 
26. Rozumienie okre�le� stosowanych w uchwale 

mo�e ulec zmianie w wyniku zmiany przepisów 
odr�bnych. 
 

Rozdział II 
Ustalenia realizacyjne dla obszarów obj �tych 

opracowaniem 
 

§ 3. Przeznaczenie terenów: 
 
1. Tereny oznaczone symbolem MN przeznacza si� 

pod zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn� z 
dopuszczeniem usług podstawowych wbudowanych na 
warunkach okre�lonych w ustaleniach planistycznych dla 
poszczególnych terenów. W granicach terenów ustala si� 
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zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii 
bezprzewodowej. 

 
2. Tereny oznaczone symbolem MN/Ug przeznacza 

si� pod zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn� z 
usługami gospodarczymi na warunkach okre�lonych w 
ustaleniach planistycznych dla poszczególnych terenów. 
W granicach terenów ustala si� zakaz lokalizacji stacji 
bazowych telefonii bezprzewodowej. 

 
3. Tereny o symbolu P/Ug przeznacza si� pod obiekty 

produkcyjne, magazynowo-składowe i usługi 
gospodarcze. W granicach terenów ustala si�: 
 
  a) dopuszczenie realizacji funkcji mieszkaniowej na 

warunkach okre�lonych w ustaleniach planistycznych 
dla poszczególnych terenów, 

 
  b) dopuszczenie realizacji stacji bazowych telefonii 

bezprzewodowej. 
 

4. Tereny o symbolu Ug przeznacza si� pod usługi 
gospodarcze. 

 
5. Tereny o symbolu US przeznacza si� pod usługi 

publiczne sportu i rekreacji. 
 
6. Tereny o symbolu ZI przeznacza si� pod ziele� 

izolacyjn�. 
 
7. Tereny o symbolu R przeznacza si� pod uprawy 

rolnicze. 
 
8. Tereny o symbolu Ls przeznacza si� pod kompleksy 

le�ne. 
 
9. Tereny o symbolach KD przeznacza si� pod pasy 

drogowe i ulice: 
 

- KD-Gp drogi powiatowe klasy G i ulice w ci�gu dróg 
powiatowych, 

- KD-Zp drogi powiatowe klasy Z i ulice w ci�gu dróg 
powiatowych, 

- KD-Lg drogi lokalne gminne i ulice w ci�gach dróg 
lokalnych gminnych, 

- KD-D drogi i ulice dojazdowe. 
 

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
 
  1) wyposa�enie terenów w infrastruktur� techniczn�; 
 
  2) realizacja układów drogowych równocze�nie z 

wyposa�aniem w infrastruktur� techniczn�; 
 
  3) rozbudowa istniej�cych układów drogowych z 

dostosowaniem do zwi�kszaj�cego si� ruchu 
pojazdów; 

 
  4) w obr�bie terenów budowlanych zabezpieczenie 

niezb�dnej ilo�ci miejsc parkingowych; 
 
  5) realizacja zabudowy przy uwzgl�dnieniu aktualnie 

obowi�zuj�cych przepisów techniczno - budowlanych 
do których zalicza si�: warunki techniczne jakim 
powinny odpowiada� obiekty budowlane i ich 
usytuowanie oraz warunki techniczne u�ytkowania 
obiektów budowlanych; 

 

  6) utrzymanie porz�dku i czysto�ci zgodnie z aktualnie 
obowi�zuj�cym „Regulaminem utrzymania porz�dku i 
czysto�ci na terenie gminy”. 

 
§ 5. Zasady ochrony �rodowiska i przyrody 

 
1. W zakresie ochrony �rodowiska i przyrody: 

 
  1) zakaz wprowadzania �cieków nie oczyszczonych do 

wód i gleby; odprowadzaj�cy �cieki zobowi�zani s� 
zapewni� ochron� wód poprzez budow� i eksploatacj� 
urz�dze� słu��cych tej ochronie stosownie do 
przepisów odr�bnych; 

 
  2) ograniczenie emisji zanieczyszcze� do powietrza - 

wprowadzanie pyłów i gazów - do poziomu 
dopuszczalnego ustalonego dla strefy w której le�� 
obszary obj�te opracowaniem; 

 
  3) ograniczenie ponadnormatywnego oddziaływania 

przedsi�wzi�� do granic działki przeznaczonej do 
zainwestowania; 

 
  4) stosowanie w systemach grzewczych paliw nie 

zanieczyszczonych zwi�zkami siarki; 
 
  5) dopuszczalny poziom hałasu odpowiadaj�cy terenom 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz terenom 
rekreacyjno-wypoczynkowym, stosownie do przepisów 
odr�bnych dotycz�cych ochrony �rodowiska oraz 
obowi�zuj�cych aktualnie progowych poziomów 
hałasu; 

 
  6) zagospodarowanie odpadów stałych komunalnych i 

produkcyjnych stosownie do przepisów lokalnych 
gminnych; 

 
  7) oszcz�dne korzystanie z zasobów wody przez 

stosowanie zamkni�tego obiegu wody w procesach 
technologicznych; 

 
  8) zakaz realizacji ci�gów infrastruktury technicznej w 

sposób mog�cy narusza� równowag� w �rodowisku; 
 
  9) zakaz likwidacji istniej�cych zalesie� i zadrzewie� za 

wyj�tkiem potrzeb zwi�zanych z realizacj� urz�dze� 
infrastruktury technicznej i komunikacji oraz 
zagro�enia ludzi i mienia; 

 
  10) zakaz budowy lokalnych oczyszczalni �cieków w 

granicach działek mieszkaniowych jednorodzinnych; 
 
  11) ochrona istniej�cych cieków i oczek wodnych, 

pozostawienie pasa dost�pu wzdłu� cieków zgodnie 
z przepisami odr�bnymi; 

 
  12) wzbogacanie krajobrazu poprzez nasadzenia drzew i 

krzewów ozdobnych i u�ytkowych. 
 

2. Obszary obj�te opracowaniem le�� poza strefami 
ochrony krajobrazowej. 

 
§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
 
1. W granicach obszarów b�d�cych przedmiotem 

opracowania brak obiektów podlegaj�cych ochronie na 
podstawie Ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami. 
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2. W trakcie robót budowlanych mo�e zaistnie� 
potencjalna mo�liwo�� natrafienia na zabytki 
archeologiczne nierozpoznane. W takiej sytuacji w my�l 
art. 32 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami istnieje obowi�zek powiadomienia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o znalezisku 
oraz przeprowadzenie niezb�dnych bada� ratowniczych 
stosownie do przepisów odr�bnych. 
W przypadku niedopełnienia tego obowi�zku istnieje 
mo�liwo�� wstrzymania przez WKZ prac budowlanych. 

 
 
§ 7. Przestrze� publiczna. 
 
1. W granicach obszarów obj�tych opracowaniem 

Studium Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania 
Gminy Iłowo-Osada nie wyodr�bnia przestrzeni 
publicznych. 

 
§ 8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj�cych ochronie na mocy przepisów 
odr�bnych 

 
1. W granicach obszarów obj�tych Planem, brak 

terenów i obiektów podlegaj�cych ochronie na mocy 
przepisów odr�bnych. 

 
§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
 
1. Komunikacja drogowa: 

 
  1) Bezpo�redni� obsług� komunikacyjn� działek pełni� 

b�d�: 
 

a) ulice dojazdowe KD-D o szeroko�ci 10-15 m w 
liniach rozgraniczaj�cych, jednojezdniowe, o 
dwóch kierunkach ruchu, z chodnikami jedno lub 
dwustronnymi; 

 
b) ulice w ci�gach dróg lokalnych KD-Lg o szeroko�ci 

12-15 m oraz 26 m w liniach rozgraniczaj�cych, 
jednojezdniowe, o dwóch kierunkach ruchu, z 
chodnikami jedno lub dwustronnymi; 

 
c) droga powiatowa KD-Zp (kategorii Z) o szeroko�ci 

20 m w liniach rozgraniczaj�cych oraz, 
 
d) droga powiatowa KD-Gp (kategorii G) o szeroko�ci 

25 m w liniach rozgraniczaj�cych, jednojezdniowa, 
o dwóch kierunkach ruchu, 

 
  2) Skrzy�owanie drogi 1KD-Lg z magistral� kolejow� 

E-65 planowane jest w postaci wiaduktu z 
orientacyjnym dojazdem drog� 11KD-Lg, 

 
  3) Na skrzy�owaniach dróg i ulic nale�y zabezpieczy� 

�ci�cia linii rozgraniczaj�cych zgodnie z przepisami 
odr�bnymi i rysunkiem Planu (minimum 5x5m). 
Realizacja zabudowy i zagospodarowania działek 
naro�nych uwzgl�dnia� musi przepisy odr�bne 
dotycz�ce warunków widoczno�ci na skrzy�owaniach i 
zjazdach, 

 
  4) Projekty techniczne dróg z wł�czeniem do drogi 

powiatowej nale�y uzgodni� z wła�ciwym zarz�dc� 
drogi, 

 

  5) Drogi gminne i powiatowe nale�y dostosowa� do 
wymogów technicznych ustalonych w przepisach 
odr�bnych, 

 
  6) Drogi powiatowe w granicach terenów obj�tych 

opracowaniem dostosowane s� do przenoszenia 
nacisku do 78,4 kN(8t) na pojedyncz� o� pojazdu. W 
przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu 
technicznego dróg na obszarach obj�tych Planem, 
Zarz�dca drogi w trybie art. 20 pkt 12 i 14 ustawy z 
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych mo�e 
wprowadzi� ograniczenia masy całkowitej pojazdów 
lub dopuszczalnych nacisków na o� w celu ochrony 
dróg przed zniszczeniem, 

 
  7) W pasach ulicznych realizowane b�d�: 
 

- sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej, 
- nawierzchnie jezdni utwardzone, 
- nawierzchnie chodnikowe, 

 
  8) Dla obiektów mieszkaniowych, usługowych i 

produkcyjnych nale�y przewidzie� niezb�dn� ilo�� 
miejsc postojowych w granicach działki przeznaczonej 
do zainwestowania z wjazdem i wyjazdem pojazdów 
przodem przyjmuj�c: 

 
a) na działkach mieszkaniowych jednorodzinnych 

minimum jedno stanowisko postojowe na jedno 
mieszkanie; 

 
b) dla obiektów handlowych o powierzchni u�ytkowej 

powy�ej 50 m2 - minimum 6 m.p./200 m2 pow. 
u�ytk. oraz 1 m.p./10 zatrudnionych; 

 
c) dla obiektów gastronomii minimum 2 m.p./8 miejsc 

gastronomicznych oraz 1 m.p./10 zatrudnionych; 
 
d  dla rzemiosł ró�nych - minimum 3 m.p./1002 pow. 

u�ytk. oraz minimum 1 m.p./10 zatrudnionych; 
 
e) dla obiektów produkcyjnych, usług gospodarczych 

- minimum 3 m.p./1002 pow. u�ytk. oraz minimum 
1 m.p./10 zatrudnionych; 

 
f) ilo�� miejsc postojowych w punktach b do e nale�y 

zwi�kszy� o miejsce dla pojazdu osoby niepełno- 
sprawnej, 

 
  9) Ogrodzenia działek od strony dróg nale�y realizowa� 

po planowanych liniach rozgraniczaj�cych pasów 
drogowych. 
Ustala si� zakaz realizacji bram wjazdowych na działki 
usytuowane przy skrzy�owaniach dróg, na �ci�ciach 
naro�ników linii rozgraniczaj�cych. 
Wjazdy na działki poło�one przy skrzy�owaniach ulic i 
dróg nale�y zawsze realizowa� na ulic� lub drog� 
ni�szej kategorii, w miejscu maksymalnie oddalonym 
od skrzy�owania. 

 
  10) Obowi�zuj�ce lub maksymalne nieprzekraczalne 

linie zabudowy nale�y przyjmowa� według rysunku 
Planu. Poza linie zabudowy w kierunku drogi mog� 
wykracza� jedynie zadaszenia nad wej�ciami lub 
wjazdami do gara�y, wykusze lub inne nadwieszone 
cz��ci budynku, balkony, tarasy ziemne. 
Dopuszczalne wykroczenia nie mog� by� wi�ksze 
ni� 2 m od linii zabudowy, jednoznacznej z licem 
�ciany. 
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Linie zabudowy wskazane w Planie nie dotycz� 
budynków gospodarczych, które musz� by� 
lokalizowane poza pasem szeroko�ci minimum 10 m 
od linii zabudowy przeznaczonym dla budynków 
mieszkalnych. Nie dotyczy to budynków usługowych, 
produkcyjnych i magazynowych na terenach P/ Ug, 
Ug, MN/Ug. 

 
2. Infrastruktura techniczna. 

 
  1) Podstawowe urz�dzenia sieciowe prowadzone b�d� w 

pasach ulicznych przył�cza przez tereny prywatne. 
Urz�dzenia sieciowe powinny spełnia� warunki 
okre�lone w przepisach odr�bnych. 
W pasach ulicznych przewiduje si� prowadzenie 
nast�puj�cych urz�dze� sieciowych: 

 
- wodoci�g 
- kanalizacja sanitarna rozdzielcza 
- kanalizacja deszczowa, 
- linie energetyczne komunalno - o�wietleniowe 

niskiego napi�cia, linie �redniego napi�cia, 
- linie telefoniczne skanalizowane, 
- docelowo sie� gazu ziemnego. 

 
  2) Zaopatrzenie w wod�: 
 
      a) Wszystkie obiekty na obszarach obj�tych Planem 

zaopatrywane b�d� w wod� z wodoci�gów 
zbiorowych, 

 
      b) Sie� wodoci�gowa powinna by� wyposa�ona w 

hydranty uliczne spełniaj�ce wymagania przepisów 
odr�bnych, 

 
c) Warunki realizacji przył�czy wodoci�gowych 

okre�l� zarz�dcy sieci. 
 
  3) Odprowadzanie �cieków bytowych: 
 

a) �cieki z obszarów obj�tych planem nale�y 
odprowadzi� poprzez system kanalizacji 
sanitarnej rozdzielczej do oczyszczalni �cieków, 

 
b) Wyklucza si� realizacj� przydomowych 

oczyszczalni �cieków w granicach działek 
mieszkaniowych jednorodzinnych. 

 
  4) Odprowadzenie wód opadowych: 
 

a) Wszystkie ulice z chwil� wyposa�enia w 
nawierzchnie trwałe musz� by� wyposa�one w 
sie� kanalizacji deszczowej. Wody opadowe 
odprowadzane b�d� wówczas przez spływ 
powierzchniowy, wpusty deszczowe z 
osadnikami i kanały deszczowe w pasie jezdni do 
najbli�szego odbiornika zgodnie z przepisami 
odr�bnymi, 

 
b) Wody opadowych z budynków i powierzchni 

utwardzonych odprowadzane b�d� docelowo do 
sieci kanalizacji deszczowej. Jako rozwi�zanie 
alternatywne wskazuje si� zagospodarowanie 
wód opadowych z budynków w granicach działki 
do której inwestor b�dzie posiadał tytuł prawny 
(np. dla potrzeb ogrodowych), 

 
c) Wprowadza si� obowi�zek podczyszczania 

�cieków deszczowych w granicach lokalizacji, dla 

wszystkich obiektów i terenów, z których spływ 
wód stanowi� mo�e zagro�enie dla �rodowiska, 

 
d) Wody opadowe z dróg poza terenem zabudowy 

odprowadzane b�d� przez spływ powierzchniowy 
do rowów przydro�nych. 

 
  5) Usuwanie odpadów stałych: 
 

a) System organizacyjny usuwania odpadów na 
terenie gminy okre�laj� przepisy odr�bne lokalne, 

 
b) Miejsca gromadzenia odpadów stałych na 

działkach nale�y uzgodni� z firm� dokonuj�c� ich 
odbioru. Zakazuje si� ustawiania pojemników w 
pasie ulicznym. Przy ustawianiu pojemników od 
strony ulicy nale�y wykona� na ten cel nisze w 
ogrodzeniu działki lub inne formy oddzielenia 
uci��liwo�ci przy jednoczesnym zapewnieniu 
dost�pu do pojemników dla słu�b usuwaj�cych 
odpady. 

 
  6) Ciepłownictwo, gazyfikacja: 
 

a) Obiekty w granicach opracowania zaopatrywane 
b�d� w ciepło ze �ródeł indywidualnych. W 
kotłowniach nale�y stosowa� paliwa o niskiej 
zawarto�ci siarki, 

 
b) We wsiach w których mo�liwa b�dzie ze 

wzgl�dów ekonomicznych realizacja sieci gazu 
ziemnego, trasy sieci gazowej lokalizowa� nale�y 
w pasach ulicznych. 
Ka�da działka b�dzie wówczas podł�czona do 
sieci poprzez indywidualne przył�cze gazowe na 
warunkach okre�lanych przez zarz�dc� sieci. 
Szafki dla urz�dze� redukcyjno-pomiarowych 
sytuowa� nale�y w ogrodzeniu działki od strony 
drogi, z otwieraniem na stron� drogi. 

 
c) Sieci gazowe nale�y realizowa� zgodnie z 

aktualnie obowi�zuj�cymi przepisami odr�bnymi 
dotycz�cymi warunków technicznych jakim 
powinny odpowiada�. 

 
  7) Energetyka: 
 

a) Wszystkie przedsi�wzi�cia w granicach 
opracowania zaopatrywane b�d� w energi� 
elektryczn� z istniej�cej sieci elektro-
energetycznej SN 15kV poprzez stacje 
transformatorowe 15/0,4kV przy dostosowaniu do 
zwi�kszonego obci��enia i zachowania 
parametrów jako�ciowych energii okre�lonych w 
przepisach odr�bnych. Zapotrzebowanie energii 
dla planowanych obiektów okre�l� poszczególni 
inwestorzy na etapie wyst�pienia o przydział 
mocy, a warunki przył�czenia okre�li 
Przedsi�biorstwo Energetyczne na wniosek 
Podmiotu Przył�czanego, 

 
b) Ewentualna lokalizacja nowych stacji 

transformatorowych realizowana b�dzie w miar� 
wzrostu zapotrzebowania, w granicach terenów 
P/Ug, Ug, lub ZI, a miejsce lokalizacji wynika� 
b�dzie z planu zagospodarowania terenu, 

 
c) Linie komunalno-o�wietleniowe nale�y 

realizowa� w pasach ulicznych, przył�cza na 
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terenach prywatnych w postaci kablowej na 
warunkach które okre�li zarz�dca sieci. 

 
  8) Telekomunikacja: 
 

a) Pełne pokrycie zapotrzebowania na ł�cza 
telefoniczne realizowane b�dzie z centrali 
automatycznej w Działdowie oraz uzupełniaj�co z 
telefonii bezprzewodowej, 

 
b) Linie telefoniczne w granicach opracowania 

nale�y prowadzi� jako podziemne w pasach 
ulicznych. Dopuszcza si� w przypadkach 
indywidualnych realizacj� sieci w granicach 
terenów przeznaczonych do zainwestowania w 
oparciu o przepisy odr�bne, 

 
c) W przypadku kolizji projektowanych obiektów z 

istniej�cymi urz�dzeniami telekomunikacyjnymi 
nale�y je przebudowa� i dostosowa� do 
projektowanego zagospodarowania zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami odr�bnymi na 
warunkach które okre�li zarz�dca sieci, 

 
d) Dopuszcza si� realizacj� stacji bazowych 

telefonii bezprzewodowej na terenach P/Ug i Ug. 
 

Rozdział III 
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich u �ytkowaniu 
 

§ 10. Iłowo-Osada (zał�cznik Nr 1 w skali 1:1000) 
 

1. Teren o symbolu 1P/Ug przeznacza si� pod obiekty 
produkcyjne, magazynowe i usługi gospodarcze. 
 
  1) Działalno�� realizowana w granicach terenów musi 

spełnia� wymogi obowi�zuj�cych aktualnie przepisów 
dot. ochrony �rodowiska. Ustala si� nakaz stosowania 
w realizowanych instalacjach najlepszych dost�pnych 
technik pozwalaj�cych na osi�gni�cie wysokiego 
poziomu ochrony �rodowiska; 

 
  2) Ewentualna ponadnormatywne oddziaływanie 

przedsi�wzi�cia nie mo�e wykracza� poza granice 
działki przeznaczonej do zainwestowania; 

 
  3) Na działkach przeznaczonych pod obiekty 

produkcyjne, magazynowe i usługi gospodarcze 
dopuszcza si� funkcj� uzupełniaj�c� mieszkaniow� 
wył�cznie na potrzeby wła�ciciela obiektu. Funkcja ta 
mo�e by� realizowana w postaci budynku 
mieszkalnego wolnostoj�cego lub mieszkania 
wł�czonego w kubatur� zakładu. W przypadku 
realizacji budynku mieszkalnego wolnostoj�cego 
standardy tego� nale�y przyj�� według § 12 ust. 1 pkt 
1 ppkt. a-g przedmiotowej uchwały; 

 
  4) Gabaryty budynków produkcyjnych, magazynowych i 

usługowych wynika� b�d� z profilu technologicznego 
zakładu. Dla budynków biurowych, socjalnych ustala 
si�: 

 
- wysoko�� do 2 kondygnacji nadziemnych, 
- poziom parteru nie wy�ej ni� 45 cm nad 

powierzchni� terenu rodzimego, 
- dachy budynków w konwencji architektury 

przemysłowo-usługowej, 
 

  5) Teren biologicznie czynny w granicach działki 
przeznaczonej do zainwestowania nie mo�e by� 
mniejszy ni� 20 % jej powierzchni, a stosunek 
powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie 
mo�e przekroczy� 40 %. Dopuszcza si� tolerancj� 
+-5 %; 

 
  6) Ogrodzenie działek od strony dróg nale�y realizowa� 

po planowanych liniach rozgraniczaj�cych pasów 
drogowych; 

 
  7) Obsługa komunikacyjna działek wydzielonych zgodnie 

z zasad� wskazan� na rysunku planu odbywa� si� 
b�dzie wył�cznie z dróg 2KD-Zp, 3KD-D i 4KD-D. Na 
drog� powiatow� 1KD-Gp mo�na realizowa� 
wył�cznie komunikacj� piesz�. Dopuszcza si� 
przeznaczenie terenu pod jedno lub dwa 
przedsi�wzi�cia inwestycyjne, z zaniechaniem 
realizacji ulic 3KD-D, 4KD-D i obsług� komunikacyjn� 
działek z drogi 2KD-Zp; 

 
  8) Dla realizowanych przedsi�wzi�� nale�y przewidzie� 

niezb�dn� ilo�� miejsc parkingowych w granicach 
działki przewidzianej do zainwestowania, wynikaj�c� z 
analizy ruchu pojazdów koniecznych dla obsługi 
obiektu i ustale� § 9 ust.1 pkt. 7 Zmiany Planu; 

 
  9) Przed przyst�pieniem do projektowania obiektów 

nale�y dokona� wst�pnego rozpoznania 
geologicznego terenu przeznaczonego do zabudowy 
stosownie do przepisów odr�bnych. 

 
§ 11. Janowo - Pruski (zał�cznik Nr 2 w skali 1:1000) 
 
1. Teren o symbolu 1US przeznacza si� pod usługi 

publiczne sportu i rekreacji. W granicach terenu ustala si�: 
 
  a) realizacj� boiska do piłki no�nej i innych gier 

terenowych, 
 
  b) przeznaczenie istniej�cego budynku na działce 

Nr 46/6 na zaplecze sanitarno-gospodarcze. 
 

2. Teren o symbolu R pozostawia si� w 
dotychczasowym u�ytkowaniu tzn. rolniczym. 
 

§ 12. Kraszewo - Narzym (zał�cznik Nr 3 w skali 
1:1000) 

 
1. Tereny o symbolu 1MN, 2MN, 3MN, 5MN 

przeznacza si� pod zabudow� mieszkaniow� 
jednorodzinn�. 
 
  1) Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych ustala 

si� nast�puj�ce parametry: 
 

- budynki mieszkalne realizowane b�d� jako obiekty 
wolnostoj�ce, 

 
- gabaryty - dwie kondygnacje nadziemne (w tym 

poddasze u�ytkowe), przy wysoko�ci budynku nie 
przekraczaj�cej 8,5 m od poziomu parteru do 
głównej kalenicy budynku; 

 
- poziom parteru (poziom +-0,00) ustala si� na 

wysoko�ci do 75 cm nad powierzchni� terenu 
rodzimego; 
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- dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe o 
symetrycznym nachyleniu połaci dachowych i 
spadku 30-450; 

 
- dachy kryte dachówk� ceramiczn� lub materiałami 

o fakturze dachówki w kolorze czerwonym lub 
zbli�onym do czerwonego; 

 
- w pracach elewacyjnych nale�y stosowa� 

materiały, wła�ciwe dla tego regionu np.: cegła 
spoinowana, kamie�, drewno, tynki wapienno-
cementowe o fakturze tradycyjnej; 

 
- w przypadku wł�czenia gara�u w brył� budynku 

wjazd do niego nale�y wykona� z poziomu terenu - 
bez zagł�bienia; 

 
- długo�� elewacji frontowej budynku nie powinna 

przekracza� 12 m, a w przypadku usług 
wbudowanych 15 m; 

 
  2) Przy usługach wbudowanych lub w przypadku 

realizacji gara�u dostawionego do budynku 
mieszkalnego, dopuszcza si� zmniejszenie odległo�ci 
budynku mieszkalnego od granicy działki do 1,5 m; 

 
  3) Budynki mieszkalne nale�y sytuowa� główn� kalenic� 

równolegle do obowi�zuj�cej linii zabudowy 
(prostopadle do bocznych granic działki). Budynki 
mieszkalne na działkach przy skrzy�owaniu drogi 
1KD-Lg z drogami 1KD-D i 2KD-D na terenach 1MN, 
2MN oraz 5MN nale�y sytuowa� główn� kalenic� 
równolegle do tej�e drogi; 

 
  4)W budynkach mieszkalnych dopuszcza si� usługi 

podstawowe wbudowane pod warunkiem i� 
dodatkowa funkcja nie spowoduje dysharmonii w 
architekturze budynku i pozwoli zachowa� standardy 
zabudowy okre�lone dla terenu; 

 
  5) Na działkach dopuszcza si� realizacj� jednego 

budynku gospodarczego, gara�owego lub 
gospodarczo-gara�owego: 

 
a) wolnostoj�cego o nast�puj�cych parametrach: 

- gabaryt jednej kondygnacji, przy wysoko�ci 3,5 m 
liczonej od poziomu +-00 do głównej kalenicy 
budynku, 

- dach dwuspadowy, o nachyleniu połaci 
dachowych 200, bez poddasza, kryty materiałem 
takim jak budynek mieszkalny, 

- powierzchnia zabudowy do 50 m2, 
- poziom zerowy nie wy�ej ni� 20 cm nad 

powierzchni� terenu rodzimego, 
- dopuszcza si� sytuowanie budynku w odległo�ci 

1,5 m od granicy s�siada, 
b) alternatywnie bli�niaczego o nast�puj�cych 

parametrach: 
- gabaryt jednej kondygnacji przy całkowitej 

wysoko�ci do 3,5 m liczonej od poziomu +-00 do 
głównej kalenicy budynku, 

- dach jednospadowy, bez poddasza, nachylenie 
połaci dachowej 200, 

- poziom zerowy nie wy�ej ni� 20 cm nad 
powierzchni� terenu rodzimego, 

- powierzchnia zabudowy do 50 m2, 
- budynki bli�niacze powinny nawi�zywa� 

głównymi parametrami: wysoko�ci�, nachyleniem 
połaci dachowych, długo�ci�, rodzajem pokrycia 
dachu; 

 
  6) Stosunek powierzchni zabudowy wszystkich 

budynków na działce, do powierzchni działki nie 
powinien przekroczy� 40 %, za� powierzchnia 
biologicznie czynna nie mo�e by� mniejsza ni� 40 % 
powierzchni działki; 

 
  7) Ogrodzenia działek od strony dróg nale�y realizowa� 

po planowanych liniach rozgraniczaj�cych pasów 
ulicznych lub drogowych. Planowana wysoko�� 
ogrodze� do 160 cm w tym cokół do wysoko�ci 40 cm; 

 
  8) Budynki i budowle w granicach działek przyległych do 

linii kolejowej nie mog� by� realizowane bli�ej ni� 10 m 
od terenu kolejowego. W pasie 10 m drzewa i krzewy 
mog� by� sytuowane w odległo�ci nie mniejszej ni� 
15 m od skrajnego toru kolejowego, z wył�czeniem 
gatunków drzew których wysoko�� mo�e przekroczy� 
10 m. 

 
2. Tereny o symbolu 6MN/Ug, 7MN/Ug, 8MN/Ug, 

9MN/Ug przeznacza si� pod zabudow� mieszkaniow� z 
usługami gospodarczymi: 
 
  1) Dla budynków mieszcz�cych funkcje usługowe ustala 

si� nast�puj�ce parametry: 
 

a) budynki realizowane b�d� jako wolnostoj�ce, o 
gabarytach do dwóch kondygnacji nadziemnych (w 
tym poddasze), przy wysoko�ci do 10 m od 
poziomu terenu do głównej kalenicy budynku, 

 
b) dach dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych 

20-300; 
 
  2) Budynki mieszkalne w granicach terenów nale�y 

realizowa� według § 12 ust. 1 pkt 1 ppkt. a-g; 
 
  3) W granicach terenów dopuszcza si� realizacj� na 

działce wył�cznie funkcji mieszkaniowej, wył�cznie 
funkcji usługowej lub mieszkaniowej z usług� 
wbudowan� przy zachowaniu ustalonych standardów 
dla budynków mieszkalnych lub usługowych; 

 
  4) W przypadku realizacji na działce wył�cznie funkcji 

mieszkaniowej dopuszcza si� realizacj� budynku 
gospodarczego, gara�owego lub gara�owo-
gospodarczego według ustale� podanych w § 12 ust. 
1 pkt 5; 

 
  5) Dopuszcza si� zmniejszenie odległo�ci budynków 

mieszkalnych od granicy działki w przypadku usług 
wbudowanych lub w przypadku realizacji gara�u 
dostawionego do budynku mieszkalnego do 1,5 m; 

 
  6) Budynki mieszkalne nale�y sytuowa� główn� kalenic� 

równolegle do ulic 6, 7, 8, 9, 10KD-D w obowi�zuj�cej 
linii zabudowy (prostopadle do bocznych granic 
działki); 

 
  7) Dla obsługi komunikacyjnej przedsi�wzi�cia nale�y 

przewidzie� niezb�dn� ilo�� miejsc postojowych 
wynikaj�c� z analizy ruchu pojazdów i ustale� 
zawartych w § 9 ust. 1 pkt 7 przedmiotowej Uchwały; 

 
  8) Ogrodzenia działek od strony dróg nale�y realizowa� 

po planowanych liniach rozgraniczaj�cych pasów 
drogowych. Bramy wjazdowe na działkach naro�nych 
nale�y sytuowa� w miejscu maksymalnie oddalonym 
od skrzy�owa� ulic; 
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  9) Usługi na planowanych działkach nie mog� nale�e� do 

grupy mog�cych znacz�co oddziaływ� na �rodowisko. 
Nie dopuszcza si� w granicach terenów realizacji 
placów magazynowo-składowych i handlu hurtowego. 
Ewentualne ponadnormatywne oddziaływanie 
instalacji musi zamyka� si� w granicach działki do 
której inwestor posiada� b�dzie tytuł prawny, nie mo�e 
powodowa� przekroczenia standardów jako�ci 
�rodowiska poza granicami działki; 

 
  10) Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni 

działki nie powinien przekroczy� 40 %, za� 
powierzchnia biologicznie czynna nie mo�e by� 
mniejsza ni� 20 % powierzchni działki; 

 
  11) Przed przyst�pieniem do projektowania obiektów 

nale�y dokona� wst�pnego rozpoznania 
geologicznego terenu przeznaczonego do zabudowy 
stosownie do przepisów odr�bnych. 

 
3. Tereny oznaczone symbolem 4ZI przeznacza si� 

pod ziele� izolacyjn� wzdłu� magistrali kolejowej E-65 
oraz wokół w�zła drogowego z wiaduktem nad magistrala 
kolejow� E-65. W granicach 10-metrowego pasa wzdłu� 
terenów kolejowych, drzewa i krzewy mog� by� 
sytuowane w odległo�ci nie mniejszej ni� 15 m od 
skrajnego toru kolejowego, z wył�czeniem gatunków 
drzew których wysoko�� mo�e przekroczy� 10 m. 

 
§ 13. Mławka (zał�cznik Nr 4 w skali 1:5000 i Nr 5 w 

skali 1:500). 
 
1. Tereny o symbolach 1Ls, 2Ls (zał�cznik Nr 4) 

przeznacza si� pod kompleksy le�ne. 
 
  1) W granicach planowanych kompleksów le�nych 

znajduj� si� grunty le�ne oraz grunty rolne marginalne 
dla rolnictwa, przeznaczone do zalesienia; 

 
  2) Dopuszcza si� w granicach kompleksu 1LS 

zachowanie istniej�cego siedliska oznaczonego 
symbolem „M”, z mo�liwo�ci� rozbudowy lub wymiany 
budynków; 

 
  3) Gospodark� le�n� nale�y prowadzi� w oparciu o 

uproszczone plany urz�dzenia lasu i obowi�zuj�ce 
aktualnie przepisy odr�bne; 

 
  4) Przy zalesianiu gruntów porolnych i nieu�ytków nale�y 

pozostawi� istniej�ce oczka wodne, torfowiska, 
nieu�ytki, mszary, wychodnie skalne, zakrzewienia a 
nawet wykorzysta� sukcesj� naturaln� bez ingerencji 
człowieka; 

 
  6) Ustala si� dla terenów le�nych dopuszczalny poziom 

hałasu odpowiadaj�cy terenom przeznaczonym na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe; 

 
  7) Przy zalesieniu gruntów przylegaj�cych do rzeki 

Mławki nale�y zachowa� istniej�cy układ 
hydrograficzny, naturalny charakter brzegów wraz z 
zachowaniem ro�linno�ci nadwodnej; 

 
  8) W my�l Ustawy Prawo Wodne nale�y pozostawi� pas 

dost�pu wzdłu� rzeki. Ustala si� nakaz pozostawienia 
pasa terenu wolnego od zadrzewie� szeroko�ci 
minimum 6m, licz�c od górnej kraw�dzi skarpy; 

 

  9) Przy zalesianiu gruntów przylegaj�cych do dróg nale�y 
pozostawi� wolny pas terenu zabezpieczaj�cy 
normatywny pas drogowy dla dogi publicznej; 

 
2. Teren o symbolu 1Ug (zał�cznik Nr 5) przeznacza 

si� pod usługi gospodarcze. 
 
3. Teren oznaczony symbolem 2ZI (zał�cznik Nr 5) 

przeznacza si� pod pas zieleni izolacyjnej szeroko�ci 
10 m od granicy terenu kolejowego, wzdłu� magistrali 
kolejowej E-65. W granicach terenu drzewa i krzewy mog� 
by� sytuowane w odległo�ci nie mniejszej ni� 15 m od 
skrajnego toru kolejowego, z wył�czeniem gatunków 
drzew których wysoko�� mo�e przekroczy� 10 m. 

 
§ 14. Szczegółowe zasady i warunki scalania i 

podziału nieruchomo�ci. 
 
1. Na obszarach obj�tych Planem nie przewiduje si� 

przeprowadzania procedury scalania nieruchomo�ci. 
 
2. Działki budowlane wydzielane z nieruchomo�ci 

poło�onych w granicach opracowania posiada� b�d� 
nast�puj�ce parametry: 
 
  1) na terenach 1MN, 2MN, 3MN, 5 MN - zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna: 
 

a) minimalna powierzchnia działki 800 m2, 
 
b) minimalna szeroko�� działki 20m wzdłu� drogi do 

której działka przylega, ze wskazaniem na 
optymaln� szeroko�� 25 m; 

 
c) k�t przeci�cia bocznych granic działki z lini� 

rozgraniczaj�c� pasa drogowego 900 z tolerancja 
+-50, wyj�tek stanowi� b�d� granice działek 
pokrywaj�ce si� z istniej�cymi granicami 
geodezyjnymi (w przypadku zaakceptowanym w 
Planie) lub inny kierunek, nawi�zuj�cy do układu 
granic geodezyjnych, wskazany na rysunku Planu; 

 
  2) na terenach 6MN/Ug, 76MN/Ug, 8MN/Ug 9MN/Ug 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami 
gospodarczymi: 

 
a) minimalna powierzchnia 1000 m2, 
 
b) minimalna szeroko�� działki 25 m, 
 
c) k�t przeci�cia bocznych granic działki 900 z 

tolerancja +-50, za wyj�tkiem linii podziału 
pokrywaj�cych si� z istniej�cymi granicami 
geodezyjnymi lub równoległymi do nich; 

 
d) w granicach terenu 6,7,8,9MN/Ug (w Kraszewie) 

wskazano zasady podziału na działki budowlane; 
dopuszcza si� ł�czenie działek w celu uzyskania 
takiej powierzchni działki budowlanej jaka umo�liwi 
realizacj� przedsi�wzi�cia; 

 
  3) na terenach 1P/Ug (w Iłowie-Osadzie) produkcja i 

usługi gospodarcze: 
 

a) minimalna powierzchnia działki 0,50 ha, 
 
b) minimalna szeroko�� działki 60 m, 
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c) k�t przeci�cia bocznych granic działki z lini� 
rozgraniczaj�c� pasa drogowego 900 z tolerancj� 
+-50, lub zgodny z rysunkiem Planu; 

 
  4) dopuszcza si� nast�puj�ce odst�pstwa od 

wymienionych wy�ej wielko�ci: 
 

a) zmniejszenie szeroko�ci działki na terenach 
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowej 
jednorodzinne (MN) do 18 m i powierzchni do 
800 m2 (bez usług wbudowanych) je�eli jest to 
uzasadnione przebiegiem istniej�cych granic 
geodezyjnych i własno�ciowych, 

b) zmniejszenie szeroko�ci działki do 30 m oraz 
odpowiednio powierzchni działki przeznaczonej 
pod usługi gospodarcze i obiekty produkcyjne 
(P/UG w Iłowie-Osadzie) je�eli wynika to z potrzeb 
technologicznych przedsi�wzi�cia, pod warunkiem 
i� nie b�dzie to skutkowało konieczno�ci� 
wydzielania dodatkowych dróg, a obsługa 
komunikacyjna b�dzie realizowana z planowanych 
dróg dojazdowych 3,4KD-D lub drogi 2KD-Zp; 

c) wykorzystanie całego obszaru pod jedno lub dwa 
przedsi�wzi�cia w granicach terenu P/Ug we wsi 
Iłowo-Osada bez potrzeby wydzielania dróg 
dojazdowych 3,4KD-D pod warunkiem obsługi 
komunikacyjnej działek z drogi 2KD-Zp. 

 
§ 15. Sposoby tymczasowego zagospodarowania i 

u�ytkowania terenów. 
 
1. Tereny w granicach opracowania u�ytkowane b�d� 

do chwili zagospodarowania zgodnie z Planem w sposób 
dotychczasowy tzn. jako tereny upraw rolniczych. Nie 
przewiduje si� realizacji obiektów tymczasowych. 

 
§ 16. Przedsi�wzi�cia z zakresu ochrony 

przeciwpo�arowej. 
 
1. Ustala si� zaopatrzenie obiektów w granicach 

opracowania w wod� dla celów p. po�arowych z 
wodoci�gu zbiorowego, poprzez hydranty p.po�. 
montowane na sieci wodoci�gowej zgodnie z przepisami 
odr�bnymi. 

 
2. Wszystkie drogi na obszarze obj�tym 

opracowaniem musz� umo�liwia� bezkolizyjny dojazd 
jednostek ga�niczych stra�y po�arnej. 

 
3. Realizowane obiekty uwzgl�dnia� powinny przepisy 

aktualnie obowi�zuj�cych aktów prawnych dotycz�cych 
warunków jakim powinny odpowiada� budynki i ich 
usytuowanie oraz przepisy dotycz�ce ochrony p. 
po�arowej. 
 

§ 17. Przedsi�wzi�cia z zakresu obrony cywilnej. 
 
1. W budynkach usługowych, handlowych, 

produkcyjnych itp. na etapie sporz�dzania planów 
zagospodarowania działek nale�y przewidzie� ukrycia 
typu I. 

 
2. Ukrycia wykonane b�d� w budynkach w okresie 

podwy�szonej gotowo�ci obronnej R.P. W przypadku 
zaprojektowania obiektu na wi�cej ni� 15 osób obowi�zuje 
opracowanie „Aneksu OC” w tym zakresie. 

 
3. Istniej�ce studnie nale�y zabezpieczy� przed 

likwidacj� i przystosowa� do sprawnego uruchomienia 
eksploatacyjnego w sytuacjach kryzysowych. 

 
4. O�wietlenie zewn�trzne ulic i budynków 

przystosowa� do wygaszania. 
 

Rozdział IV 
 

§ 18. Ustala si� wysoko�� stawek procentowych na 
podstawie których naliczana b�dzie jednorazowa opłata z 
tytułu wzrostu warto�ci nieruchomo�ci spowodowanej 
ustaleniami Planu: 
 
  1) dla terenów budownictwa mieszkaniowego 

jednorodzinnego MN  - 15 %, 
 
  3) dla terenów przeznaczonych pod zabudow� 

mieszkaniow� z usługami gospodarczymi MN/Ug -            
15 %, 

 
  4) dla terenów przeznaczonych pod obiekty produkcyjne i 

usługi gospodarcze P/UG, Ug  - 20 %, 
 
  5) dla terenów przeznaczonych do zalesienia Ls i ziele� 

izolacyjn� Zl - 5 %, 
 
  6) dla terenów przeznaczonych pod inwestycje 

komunalne i publiczne - 1 %. 
 

§ 19. Przeznaczenia gruntów rolnych na cele 
nierolnicze. 

 
1. Zmiany przeznaczenia gruntów rolnych 

pochodzenia mineralnego kl. V oraz kl. VI na 
cele nierolnicze dokonuje si� stosownie do Ustawy z 
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le�nych 
(jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266) na 
mocy przedmiotowego Planu. 

 
2. Zmiany przeznaczenia gruntów rolnych kl. III na 

cele nierolnicze, o ł�cznej powierzchni 1,4664 ha 
dokonuje si� w oparciu o zgod� Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi wyra�on� w pi�mie Nr GZ.tr.057-602-156/08 
z 26 czerwca 2008 r. 

 
§ 20. Przepisy ko�cowe. 
 
1. Do spraw z zakresu zagospodarowania 

przestrzennego wszcz�tych przed dniem wej�cia w �ycie 
Planu, a nie zako�czonych decyzj� ostateczn�, stosuje 
si� ustalenia niniejszego Planu. 

 
2. Z dniem wej�cia w �ycie przedmiotowej Uchwały 

trac� moc ustalenia zawarte w uchwale Nr V/45/2003 
Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 28.04.2003 r. oraz 
uchwale Nr X/99/2003 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 
15 grudnia 2003 r., odnosz�ce si� obszarów obj�tych 
niniejsz� Zmian� Planu. 

 
3. Wykonanie przedmiotowej uchwały powierza si� 

Wójtowi Gminy Iłowo-Osada. 
 
4. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od daty 

ogłoszenia jej w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego i podlega publikacji na stronie 
internetowej gminy. 
 

Przewodnicz�ca Rady Gminy 
Iwona Gałdys 

 



=�� ���!�>��.�����
?�% �*��,�F�?F���;�!��$F�2��!� +�����D�� � (��"�B	8��
�

��4A4���

Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XVI/119/2008 
Rady Gminy Iłowo-Osada 
z dnia 6 pa�dziernika 2008 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XVI/119/2008 
Rady Gminy Iłowo-Osada 
z dnia 6 pa�dziernika 2008 r. 
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Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XVI/119/2008 
Rady Gminy Iłowo-Osada 
z dnia 6 pa�dziernika 2008 r. 
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Zał�cznik Nr 4 
do uchwały Nr XVI/119/2008 
Rady Gminy Iłowo-Osada 
z dnia 6 pa�dziernika 2008 r. 
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Zał�cznik Nr 5 
do uchwały Nr XVI/119/2008 
Rady Gminy Iłowo-Osada 
z dnia 6 pa�dziernika 2008 r. 
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Zał�cznik Nr 6 
do uchwały Nr XVI/119/2008 
Rady Gminy Iłowo-Osada 
z dnia 6 pa�dziernika 2008 r. 

 
Stwierdzenie zgodno�ci Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego odnosz�cej si� do fragmentów 

wsi Iłowo-Osada, Janowo-Pruski, Kraszewo, Narzym, Mławka z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowa� i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iłowo-Osada. 
 

Stosownie do 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 ze zmianami) Rada Gminy Iłowo-Osada stwierdza zgodno�� przedmiotowej Zmiany Planu ze Zmian� 
Studium Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iłowo-Osada uchwalon� uchwał� 
Nr XXXIV/225/2006 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 24 kwietnia 2006 r. 
 
 

Zał�cznik Nr 7 
do uchwały Nr XVI/119/2008 
Rady Gminy Iłowo-Osada 
z dnia 6 pa�dziernika 2008 r. 

 
Rozstrzygni�cie o sposobie rozpatrzenia uwag do Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 

odnosz�cej si� do fragmentów wsi Iłowo-Osada, Janowo-Pruski, Kraszewo, Narzym, Mławka w gminie Iłowo-Osada. 
 
Stosownie do 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 ze zmianami) Rada Gminy Iłowo-Osada stwierdza i� w okresie wyło�enia projektu Zmiany Planu do 
publicznego wgl�du oraz w dyskusji publicznej na temat projektu Zmiany Planu, brak było wniosków wymagaj�cych 
rozstrzygni�cia przez Rad� Gminy. 
 
 

Zał�cznik Nr 8 
do uchwały Nr XVI/119/2008 
Rady Gminy Iłowo-Osada 
z dnia 6 pa�dziernika 2008 r. 

 
Rozstrzygni�cie dotycz�ce sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale��cych do zada� 

własnych Gminy przewidzianych w Zmianie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego odnosz�cej si� do 
fragmentów wsi Iłowo-Osada, Janowo-Pruski, Kraszewo, Narzym, Mławka w gminie Iłowo-Osada. 

 
Stosownie do 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 ze zmianami) Rada Gminy Iłowo-Osada ustala: 
 

1. Zadania nale��ce do zada� własnych sposób ich realizacji: 
 
 a) budowa dróg publicznych, 
 b) budowa sieci wodoci�gowej, 
 c) budowa sieci kanalizacji sanitarnej, 
 d) budowa sieci kanalizacji deszczowej. 
 

2. Budowa pozostałych sieci (w tym sieci gazowej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej itp.) 
realizowana b�dzie przez poszczególnych gestorów sieci na podstawie przepisów odr�bnych. 

 
3. Zasady nabycia terenów przez Gmin� Iłowo-Osada, przeznaczonych na cele publiczne w drodze wolnorynkowej, z 

bud�etu gminy. 
 
4. Zasady realizacji infrastruktury technicznej. 
 

Lp. Rodzaj infrastruktury 
Symbol terenu, na którym 
zaplanowano realizacje 

infrastruktury 
Zasady realizacji infrastruktury Zasady finansowania 

1 
Sie� kanalizacji 

sanitarnej i 
deszczowej 

 przetarg 
�rodki unijne 
Bud�et Gminy 

2 Sie� wodoci�gowa  przetarg Bud�et Gminy 

3 Drogi  przetarg �rodki unijne 
Bud�et Gminy 

 
5. Zadania inwestycyjne okre�lone w pkt 1 b�d� finansowane z bud�etu Gminy kolejnych lalach pocz�wszy od roku 2009. 

 
 
 


