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10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie 
odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z 
zastrzeceniem pkt. ńń ppkt 2 (na boisku piłkarskim 
dopuszcza siC obuwie z małymi korkami z tworzywa 
sztucznego oraz obuwie typu halowego). 

 
11. W celu zapewnienia bezpieczeMstwa 

ucytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich 
przeznaczeniem zabrania siCŚ 
  1) korzystania z boisk bez zgody trenera 

Wrodowiskowego (animatora sportu), 
  2) ucywania butów piłkarskich na wysokich i metalowych 

korkach oraz kolców, 
  3) wprowadzania i ucytkowania sprzCtu innego nic 

zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, 
motorower, deskorolka, rolki itp., 

  4) niszczenia urz>dzeM sportowych i płyty boiska, 
  5) wchodzenia na ogrodzenie i urz>dzenia sportowe, 
  6) palenia tytoniu, spocywania alkoholu, zacywania 

Wrodków odurzaj>cych, 
  7) zaWmiecania, wnoszenia opakowaM szklanych i 

metalowych, 
  8) zakłócania porz>dku i ucywania słów wulgarnych, 
  9) wprowadzania zwierz>t. 
 

12. Trener Wrodowiskowy (animator sportu), w 
zalecnoWci od sytuacji, moceŚ 
  1) nakazać zmianC obuwia sportowego i stroju, 
  2) zwrócić uwagC na niewłaWciwe, niezgodne z 

regulaminem zachowanie, 
  3) nakazać opuszczenie terenu boiska, 
  4) wezwać w celu udzielenia pomocy pracownika firmy 

ochroniarskiej, Strac Miejsk> lub PolicjC. 

 
13. Zasady korzystania z boiska przez Kluby 

Sportowe i grupy zorganizowane z terenu miasta 
DziałdowaŚ 
  1) kluby sportowe działaj>ce i funkcjonuj>ce na terenie 

miasta Działdowa mog> nieodpłatnie korzystać z 
boiska wielofunkcyjnego „Moje boisko - ORLIK 2012” 
do celów treningowych po uprzednim zapisaniu siC u 
trenera Wrodowiskowego (animatora sportu) 
sprawuj>cego nadzór nad boiskiem, 

  2) kacdy klub sportowy z terenu Miasta Działdowo moce 
korzystać z boiska na zasadach proporcjonalnoWci. 
Harmonogram rezerwacji nalecy ustalić z trenerem 
Wrodowiskowym (animatorem sportu) nadzoruj>cym 
obiekt na okres nie dłucszy nic ń miesi>c, 

  3) w przypadku korzystania przez klub sportowy tylko z 
jednego boiska (np. piłkarskiego) pozostałe boiska 
(np. wielofunkcyjne) s> dostCpne dla mieszkaMców. 

 
14. Ucytkownicy korzystaj> z boiska na własn> 

odpowiedzialnoWć i odpowiadaj> materialnie za 
wyrz>dzone szkody na zasadach okreWlonych w 
odrCbnych przepisach.* 

 
15. Korzystaj>cy z obiektu s> zobowi>zani do 

przestrzegania zasad bezpieczeMstwa i do zachowania 
porz>dku. 

 
16. Administrator obiektu nie ponosi 

odpowiedzialnoWci za rzeczy pozostawione i zaginione 
na obiekcie.* 
 

 
____________ 
* RozstrzygniCcie nadzorcze PN.Ń9ńń-25/11 z dnia 25 stycznia 2011 r. 
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UCHWAŁA Nr II/11/2010 

Rady Gminy Jonkowo 

z dnia 23 grudnia 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 2002 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. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475 oraz z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, 
poz. 420, z 2010 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 28, poz. 142, 
Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) 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 z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, Dz. U. z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 
z 2009 r. Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, 
Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804,Nr. 149, poz. 996, 
Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871) oraz po stwierdzeniu 

zgodnoWci planu miejscowego z ustaleniami „Zmiany 
studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Jonkowo” oraz zapoznaniu siC z 
prognoz> oddziaływania na Wrodowisko i prognoz> 
skutków finansowych uchwalenia planu Rada Gminy 
Jonkowo uchwala zmianC miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Jonkowo (przy 
drogach do żiedajt i WCgajt) dla działki nr 79/ń obrCb 
Jonkowo z przeznaczeniem pod zabudowC mieszkalno-
usługow> i handlow> 
 

Rozdział ń 
Przepisy dotycz>ce całego opracowania. 

 
§ ń. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu wsi Jonkowo (przy drogach do 
Giedajt i WCgajt) dla działki nr 79/1 obrCb Jonkowo z 
przeznaczeniem pod zabudowC mieszkalno-usługow> i 
handlow> zwany dalej planem obejmuj>cy obszar o 
granicach okreWlonych w Uchwale Nr XXXVII/202/2009 
Rady Gminy Jonkowo z dnia 30 listopada 2009 roku ma 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 14   Poz. 244 
 

- 806 - 

na celu: ustalenie zasad zagospodarowania i metod 
kształtowania ładu przestrzennego obszaru w rozwoju 
gminy przewidzianego pod zabudowC wielofunkcyjn>. 

 
§ 2. Plan składa siC z nastCpuj>cych elementów 

podlegaj>cych uchwaleniu i opublikowaniu: 
 
  1) ustaleM, stanowi>cych treWć niniejszej uchwały, 
 
  2) zał>cznika graficznego Nr 1 do niniejszej uchwały 

stanowi>cego rysunek planu zatytułowanyŚ Zmiana 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu wsi Jonkowo (przy drogach do 
Giedajt i WCgajt) dla działki nr 79/1 obrCb Jonkowo z 
przeznaczeniem pod zabudowC mieszkalno-usługow> 
i handlow>, 

 
  3) rozstrzygniCcia Rady Gminy Jonkowo o sposobie 

rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi>ce 
zał>cznik nr 3, 

 
  4) rozstrzygniCcia o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy oraz 
o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych stanowi>ce zał>cznik nr 4. 

 
§ 3. Tekst planu miejscowego zawiera ustalenia 

stanowi>ceŚ 
 

1 Przepisy dotycz>ce całego opracowania Rozdział ń 
2 Przepisy dotycz>ce wyodrCbnionych w planie terenów  
 a) przepisy dotycz>ce przeznaczenia terenów wraz z 

liniami rozgraniczaj>cymi tereny o rócnym 
przeznaczeniu, funkcjach lub rócnych zasadach 
zagospodarowania oraz dotycz>ce sposobów i 
terminów tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzenia i ucytkowania terenów 

Rozdział 2 

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

Rozdział 3 

 c) przepisy dotycz>ce wymagaM 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 
odrCbnych 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 scaleM i 
podziałów nieruchomoWci, szczegółowych zasad i 
warunków scalenia i podziału nieruchomoWci 
parametrów i wskaaników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linii 
zabudowy, gabarytów obiektów i wskaaników 
intensywnoWci zabudowy 

Rozdział 7 

 g) przepisy dotycz>ce stawek procentowych na 
podstawie których ustala siC opłatC z tytułu 
wzrostu wartoWci nieruchomoWci 

Rozdział 8 

3 Przepisy koMcowe Rozdział 9 

 
§ 4. 1. Rysunek planu obowi>zuje w zakresie: 

 
  1) ustalonych graficznie linii granic obszaru objCtego 

planem, 
 
  2) ustalonych graficznie linii rozgraniczaj>cych tereny o 

rócnym przeznaczeniu, funkcjach lub zasadach 
zagospodarowania, 

 
  3) ustalonych symbolami literowymi przeznaczeM 

podstawowych terenów, 

 
2. Zastosowane na rysunku planu miejscowego 

symbole literowe oznaczaj> nastCpuj>ce przeznaczenia 
podstawowe terenówŚ 
 
  1) 1 MU - teren przeznaczony pod zabudowC 

mieszkalno-usługow> i handlow>ś 
 

§ 5. Ilekroć w tekWcie planu jest mowa o: 
 
  1) planie - nalecy przez to rozumieć tekst stanowi>cy 

treWć uchwały oraz rysunek planu, 
 
  2) uchwale - nalecy przez to rozumieć niniejsz> UchwałC 

Rady Gminy Jonkowo, 
 
  3) rysunku planu - nalecy przez to rozumieć rysunek 

planu miejscowego wykonany na mapie zasadniczej w 
skali 1:1000, 

 
  4) przeznaczeniu podstawowym - nalecy przez to 

rozumieć takie przeznaczenie, które przewaca na 
danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczaj>cymi 
i obejmuje ponad 50 % powierzchni obiektów 
realizowanych na tym terenie lub ponad 50 % 
powierzchni terenu ucytkowanego w przeznaczeniu 
podstawowym, 

 
  5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalecy przez to 

rozumieć rodzaje przeznaczenia terenów inne nic 
podstawowe, które uzupełniaj> lub wzbogacaj> 
przeznaczenie podstawowe, 

 
  6) powierzchnia terenu biologicznie czynna - rozumie siC 

przez to powierzchniC terenu zdefiniowan> w 
przepisach odrCbnych w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, o ile ustalenia dla poszczególnych 
terenów zawarte w niniejszej uchwale nie stanowi> 
inaczej, 

 
  7) budynku gospodarczym - rozumie siC przez to 

budynek przeznaczony do niezawodowego 
wykonywania prac warsztatowych oraz do 
przechowywania materiałów, narzCdzi i sprzCtu 
słuc>cych do obsługi budynku mieszkalnego, 
zamieszkania zbiorowego, ucytecznoWci publicznej, 
rekreacji indywidualnej, a takce ich otoczenia, a w 
zabudowie zagrodowej równiec do przechowywania 
Wrodków i sprzCtu do produkcji rolnej oraz płodów 
rolnych; 

 
  8) ucytkowaniu terenu - nalecy przez to rozumieć 

rzeczywist> lub planowan> funkcjC terenu lub sposób 
jego wykorzystania, 

 
  9) maksymalnej wysokoWci zabudowy - nalecy przez to 

rozumieć odległoWć pomiCdzy kalenic> dachu, a 
poziomem terenu przy wejWciu do budynku, 

 
10) usługach nieuci>cliwych nalecy przez to rozumieć 

usługiŚ handlu detalicznego, gastronomii, 
nieuci>cliwego rzemiosła usługowego (poza 
warsztatami obsługi samochodów i stacjami paliw), 
administracji i bezpieczeMstwa publicznego, ł>cznoWci, 
informacji, nauki i oWwiaty, zdrowia i opieki społecznej, 
kultu religijnego, kultury i rozrywki, wypoczynku, 
rekreacji i sportu, biur komercyjnych, banków i innych 
o analogicznym do powycszych charakterze i stopniu 
uci>cliwoWci, których normalne funkcjonowanie: 
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- nie powoduje przekroczenia cadnego z parametrów 
dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub 
uci>cliwych oddziaływaM na Wrodowisko poza 
zajmowanym obiektem, 

- nie jest aródłem uci>cliwych lub szkodliwych 
odpadów, nie powoduje nieodwracalnych zmian 
Wrodowiska przyrodniczego w obrCbie zajmowanej 
działki, 

- ani w caden inny oczywisty sposób nie pogarsza 
warunków ucytkowania terenów s>siaduj>cych np. 
przez emisjC nieprzyjemnych zapachów, dymów, 
składowanie nieestetycznych odpadów na otwartej 
przestrzeni, 

 
11) nieprzekraczalnej linii zabudowy- nalecy przez to 

rozumieć liniC, której nie moce przekroczyć Wciana 
budynku lub jego najdalej wysuniCte 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; 

 
Rozdział 2 

Przepisy dotycz>ce przeznaczenia terenów wraz 
z liniami rozgraniczaj>cymi tereny o rócnym 

przeznaczeniu, funkcjach lub rócnych zasadach 
zagospodarowania, dla których szczegółowe warunki 

zabudowy okreWlone s> w Rozdziale 7. 
 

§ 6. 1. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi teren oznaczony symbolem 1MU z 
podstawowym przeznaczeniem pod zabudowC 
mieszkalno-usługow> i handlow>. W ramach 
przeznaczenia podstawowego nie mocna realizować 
usług uci>cliwych dla funkcji mieszkalnej. 

 
2. W granicach opracowania planu zakazuje siC 

lokalizacji obiektów handlowych wielkopowierzchniowych. 
 

Rozdział 3 
Przepisy dotycz>ce zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, zasad ochrony Wrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej. 

 
§ 7. 1. Wymogi ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego spełniane bCd> poprzez: 
 
  1) realizacje nowej zabudowy, która musi być 

wkomponowana w istniej>cy krajobraz oraz 
nawi>zywać do cech architektury historycznej oraz 
pozytywnych realizacji współczesnych (gabaryty, 
forma). 

 
  2) zastosowanie w elewacjach materiałów naturalnych, 

tradycyjnych: kamieM, cegła, tynki o wygl>dzie 
tradycyjnych tynków, drewno. 

 
  3) dachy wysokie o nachyleniu połaci 30-45

0
, przy 

dachach dwuspadowych lub wielospadowych, w 
przypadku zastosowania dachów mansardowych 
nachylenie połaci w/g indywidualnych rozwi>zaM, 
dachy kryte dachówk> ceramiczn> w odcieniu 
czerwieni lub materiałem dachówkopodobnym w 
odcieniu czerwieni; 

 
  4) wysokoWć budynków do 2 kondygnacji nadziemnych, 

w tym ucytkowe poddasze, wysokoWć budynków od 
powierzchni terenu przy głównym wejWciu do budynku, 

do linii kalenicy budynku nie moce przekroczyć 9,5 m, 
przy czym linia oparcia głównych połaci dachu na 
Wcianach zewnCtrznych nie moce być usytuowana 
wycej nic 4,5 m od poziomu terenu. Poziom zerowy 
nie moce przekroczyć 1,0 m od istniej>cego terenu. 

 
  5) wskazane jest stosowanie ogrodzeM przyległych do 

ci>gów komunikacyjnych z materiałów naturalnych: 
drewno, kamieM, cywopłoty itp.; 

 
  6) budynki gospodarcze i magazynowe: 

jednokondygnacyjne, dachy dwuspadowe, o 
nachyleniu połaci 30

0
-40

0
, kryte dachówk> lub 

materiałem dachówkopodobnym w odcieniu czerwieni, 
materiał Wcian tradycyjny, wysokoWć budynków od 
powierzchni terenu przy głównym wejWciu do budynku, 
do linii kalenicy budynku nie moce przekroczyć 6,0 m, 
przy czym linia oparcia głównych połaci dachu na 
Wcianach zewnCtrznych nie moce być usytuowana 
wycej nic 4,0 m od poziomu terenu, dachy 
dwuspadowe o k>cie nachylenia połaci dachowych 
30-40

0
. 

 
2. Inwestycje na terenach z istniej>cymi urz>dzeniami 

melioracyjnymi (studzienki, rowy) winny być uzgodnione z 
Zarz>dc> Obiektu Melioracyjnego (Wojewódzkim 
Zarz>dem Melioracji Wodnych). 

 
§ 8. Na terenie objCtym opracowaniem planu nalecy 

przyj>ć poziom hałasu jak dla zabudowy mieszkalno-
usługowej zgodnie z przepisami odrCbnymi. 
 

§ 9. Cały teren objCtym opracowaniem planu połocony 
jest poza obszarami objCtymi prawnymi formami ochrony 
na podstawie ustawy o ochronie przyrody. 

 
§ ńŃ. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - nie ustala siC 
ze wzglCdu na brak na tym terenie planów obiektów 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej. 
 

Rozdział 4 
Przepisy dotycz>ce wymagaM wynikaj>cych z potrzeb 

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

publicznych, dróg i ulic. 
 

§ ńń. Na terenie nie wystCpuj> przestrzenie publiczne 
w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

Rozdział 5 
Przepisy dotycz>ce granic i sposobów 

zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, 
naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 

zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych, a takce 
dotycz>ce przekształceM obszarów zdegradowanych. 

 
§ ń2. Na terenie objCtym planem nie wystCpuj> 

obszary zagrocone powodzi>. 
 

§ ń3. Na terenie objCtym planem nie wystCpuj> 
obszary zagrocone osuwaniem siC mas ziemnych oraz 
obszary zdegradowane wymagaj>ce przekształceM. 
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Rozdział 6 
Przepisy dotycz>ce zasad przebudowy, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej. 

 
§ ń4. Powi>zanie obszaru opracowania z nadrzCdnym 

układem dróg bCdzie realizowane przez drogC powiatow> 
nr 1407N, która przylega do granicy terenu objCtego 
planem. 

 
1. Obsługa komunikacyjna działki bezpoWrednio z 

istniej>cej drogi wewnCtrznej oznaczonej symbolem KDW, 
połoconej poza granicami terenu objCtego planem. 

 
2. Zabezpieczenie potrzeb parkingowych w obrysie 

działki przeznaczonej pod inwestycjCŚ 
 
  1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nalecy 

zapewnić min 2 miejsca parkingowe na 1 dom, 
 
  2) dla funkcji usługowej nalecy zapewnić min 3 miejsca 

parkingowe na 100 m
2
 powierzchni ucytkowej. 

 
§ ń5. W zakresie zaopatrzenia w wodC ustala siCŚ 

Teren objCty opracowaniem nalecy zaopatrzyć w wodC z 
istniej>cego wodoci>gu. W przypadku kolizji 
projektowanych obiektów z istniej>c> sieci> nalecy 
przebudować sieć i dostosować j> do projektowanego 
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z 
obowi>zuj>cymi przepisami, normami i warunkami 
przebudowy. Uzyskanie warunków technicznych od 
właWciciela sieci nast>pi na etapie projektu budowlanego. 

 
§ ń6. 1. W zakresie odprowadzenia Wcieków ustala siCś 

Teren objCty opracowaniem zostanie objCty sieci> 
kanalizacji sanitarnej. 

 
2. W okresie przejWciowym, do czasu zrealizowania 

kanalizacji sanitarnej na terenie projektowanej zabudowy, 
dopuszcza odprowadzenie Wcieków do szczelnych 
zbiorników bezodpływowych z tworzywa sztucznego, z 
atestem na ucytkowanie, a nastCpnie wywocenie przez 
uprawnione podmioty do punktu zlewnego oczyszczalni 
Wcieków. Po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej ustala siC 
bezwzglCdny obowi>zek wł>czenia całej zabudowy do 
systemu kanalizacji. Przy czym wyznacza siC, ce do roku 
2015 całoWć terenu objCtego opracowaniem przył>czona 
zostanie do sieci kanalizacji sanitarnej (teren opracowania 
znajduje siC na obszarze aglomeracji Jonkowo - 
Rozporz>dzenie Nr 41 Wojewody WarmiMsko-
Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. Dz. Urz. Woj. 
Warm.- Maz. Z 2006 r. Nr 128, poz. 2015). 

 
3. Wody opadowe z dróg i placów utwardzonych 

przewiduje siC po oczyszczeniu w stopniu przewidzianym 
w przepisach odrCbnych, odprowadzić do istniej>cego 
rowu przy drodze powiatowej, po uzyskaniu stosownych 
pozwoleM na etapie sporz>dzania projektów technicznych, 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami. 

 
§ ń7. 1. W zakresie elektroenergetyki i telekomunikacji 

ustala siCŚ Teren opracowania znajduje siC w obszarze 
działania ENERGA - OPERATOR S.A Oddział w Olsztynie 
obsługiwanym przez słucby energetyczne Rejonu 
Energetycznego w Olszynie. W celu zaopatrzenia 
projektowanej zabudowy w energiC elektryczn> projektuje 
siC wł>czenie jej do istniej>cej sieci. W przypadku 
wyst>pienia kolizji istniej>cych urz>dzeM 
elektroenergetycznych nalecy je przebudować w zakresie 
koliduj>cym z projektowanym zagospodarowaniem. 

 
2. Linie telekomunikacyjne w granicach planu nalecy 

projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w 
terenach przeznaczonych pod ci>gi komunikacyjne. 
Dopuszcza siC lokalizacje sieci i urz>dzeM infrastruktury 
telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod 
zabudowC. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z 
istniej>cymi urz>dzeniami telekomunikacyjnymi nalecy je 
przebudować i dostosować do projektowanego 
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z 
obowi>zuj>cymi przepisami, normami warunkami 
przebudowy. Uzyskanie warunków technicznych od 
dysponenta sieci nast>pi na etapie projektu budowlanego. 
 

§ ń8. Zaopatrzenie w ciepło odbywać siC bCdzie w 
ramach indywidualnych systemów grzewczych równiec ze 
wspomaganiem energia odnawialn>, lub innych aródeł 
niskoemisyjnych, z wył>czeniem elektrowni wiatrowych i 
biogazowi. Ustala siC koniecznoWć dostosowania aródeł 
ciepła spalaj>cych paliwa stałe do wymogów aktualnych 
norm ochrony Wrodowiska. 
 

§ ń9. Odpady stałe powinny być czasowo składowane 
w odpowiednich pojemnikach na posesjach, a stamt>d 
wywocone na zorganizowane miejsca utylizacji 
(wysypisko). 
 

Rozdział 7 
Przepisy dotycz>ce granic obszarów wymagaj>cych 
scaleM i podziałów nieruchomoWci szczegółowych 

zasad i warunków scalania i podziału nieruchomoWci, 
parametrów i wskaaników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym równiec linii 

zabudowy, gabarytów obiektów i wskaaników 
intensywnoWci zabudowy. 

 
§ 2Ń. Na terenie objCtym planem nie ustala siC 

obszarów wymagaj>cych przeprowadzenia scaleM i 
podziałów nieruchomoWci. 

 
§ 2ń. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1MU ustala siC nastCpuj>ce warunki realizacji 
nowej zabudowy: 
 
  1) zabudowa moce być realizowana z zachowaniem 

nieprzekraczalnych linii zabudowy; 
 
  2) na etapie projektu budowlanego kategorie 

geotechniczn> oraz rodzaj dokumentacji nalecy ustalić 
zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

 
  3) na działce mocna realizować jeden budynek 

mieszkalny lub mieszkalno-usługowy lub budynek 
usług handlu 

 
  4) maksymalna wysokoWć budynku do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym ucytkowe poddasze; 
 
  5) materiał Wcian tradycyjny (drewno, cegła, tynk, 

kamieM), pokrycie dachu dachówk> ceramiczn> w 
kolorze czerwieni lub materiałem dachówkopodobnym 
w kolorze czerwieni; 

 
  6) nachylenie połaci dachowych 30

0
-45

0
, przy dachach 

dwuspadowych lub kopertowych, w przypadku 
zastosowania dachów mansardowych nachylenie 
połaci w/g indywidualnych rozwi>zaMś 

 
  7) wysokoWć budynku od powierzchni terenu przy 

głównym wejWciu do budynku, do linii kalenicy budynku 
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nie moce przekroczyć 9,5 m, przy czym linia oparcia 
głównych połaci dachu na Wcianach zewnCtrznych nie 
moce być usytuowana wycej nic 4,5 m od poziomu 
terenu; 

 
  8) dopuszcza siC realizacje jednego wolnostoj>cego 

budynku gospodarczego lub magazynowego lub 
garacowego lub garacowo-gospodarczego: 
jednokondygnacyjnego, o dachu dwuspadowym, o 
nachyleniu połaci 30

0
-40

0
, krytym dachówk> lub 

materiałem dachówkopodobnym w odcieniu czerwieni, 
materiał Wcian tradycyjny, wysokoWć budynku od 
powierzchni terenu przy głównym wejWciu do budynku, 
do linii kalenicy budynku nie moce przekroczyć 6,0 m, 
przy czym linia oparcia głównych połaci dachu na 
Wcianach zewnCtrznych nie moce być usytuowana 
wycej nic 4,0 m od poziomu terenu; 

 
  9) intensywnoWć zabudowy nie moce przekroczyć 0,5 

powierzchni działkiś 
 
10) powierzchnia biologicznie czynna nie moce być 

mniejsza nic 40 %,powierzchni działki. 
 

Rozdział 8 
Przepisy dotycz>ce stawek procentowych, na 

podstawie których ustala siC opłatC z tytułu wzrostu 
wartoWci nieruchomoWci. 

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

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, ustala siC ponicsze wysokoWci stawek 
procentowych renty planistycznej dla naliczania opłat od 
terenów ujCtych w Rozdziale 2. 
 

Symbol terenu w Rozdziale 2 WysokoWć stawki w % 
1MU 30 % 

 
Rozdział 9 

Przepisy koMcowe 
 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy 
Jonkowo. 

 
§ 24. Traci moc miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego uchwalony uchwał> Rady Gminy w 
Jonkowie Nr XV/103/99 z dnia 29 grudnia 1999 roku w 
sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Jonkowo (przy 
drogach do Giedajt i WCgajt) (Dziennik UrzCdowy 
Województwa WarmiMsko-Mazurskiego z 2000r. Nr 5, 
poz. 56) w czCWci uregulowanej w niniejszej uchwale. 

 
§ 25. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego i podlega publikacji na stronie 
internetowej gminy. 
 

Przewodnicz>cy Rady żminy 
Leszek Domin 
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Zł>cznik Nr ń  
do uchwały Nr ńń/2ŃńŃ 
Rady Gminy Jonkowo 
z dnia 23 grudnia 2010 r. 

 

 
 
 


