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UCHWAŁA Nr XLII/175/2010 

Rady Gminy Barciany 

z dnia 20 maja 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów połoconych w obrCbie 
geodezyjnym Barciany. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Źz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z 2001 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 
z 2002 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 
z 2003 r., Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 
z 2004 r., Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 
z 2005 r., Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 
z 2006 r., Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 
Nr 173, poz. 1218 z 2007 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, 
Nr 223, poz. 1458 z 2008 r., Dz. U. Nr 52, poz. 420, 
Nr 157, poz. 1241 z 2009 r., Dz. U. Nr 28, poz. 142 
i 146 z 2010 r.) oraz art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r., Nr 6, poz. 41, Nr 141, 
poz. 1492 z 2004 r., Dz. U. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087 z 2005 r., Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 
poz. 1635 z 2006 r., Dz. U. Nr 127, poz. 880 z 2007 r., 
Dz. U. Nr 199, poz. 127, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 
poz. 1413 z 2008 r.) oraz uchwały Nr XXXVI/209/2006 
Rady Gminy Barciany z dnia 29 czerwca 2006 r. 
w sprawie przyst>pienia do sporz>dzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Terenów 
połoconych w obrCbie geodezyjnym Barciany”, Rada 
żminy Barciany, po zapoznaniu siC z prognoz> skutków 
oddziaływania na Wrodowisko oraz prognoz> skutków 
finansowych uchwalenia planu, stwierdzaj>c zgodnoWć 
z ustaleniami ”Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Barciany” 
uchwalonym uchwał> Nr XIV/53/2007 Rady żminy 
Barciany z dnia 12 grudnia 2007 roku, postanawia, co 
nastCpujeŚ 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenów połoconych w obrCbie 
geodezyjnym Barciany, zwany dalej „planem”. 

 
2. Plan obejmuje tereny w granicach oznaczonych na 

rysunku planu zgodnie z uchwał> intencyjn> Rady żminy 
Barciany Nr XXXVI/209/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. 

 
3. Plan składa siC z nastCpuj>cych elementów 

podlegaj>cych uchwaleniu i ogłoszeniu w Dzienniku 
UrzCdowym Województwa WarmiMsko-Mazurskiego: 
 
  1) ustaleM planu, stanowi>cych treWć niniejszej uchwały, 
 
  2) zał>czników graficznych Nr 1-4 w skali 1:1000 do 

niniejszej uchwały z obszarami opracowania, 
stanowi>cych rysunek planu i zatytułowanychŚ 

 
a) Zał>cznik Nr 1 - „Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenów połoconych w obrCbie 
geodezyjnym Barciany. Obszar I - Tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług 
publicznych”, 

 
b) Zał>cznik Nr 2 - „Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenów połoconych w obrCbie 
geodezyjnym Barciany. Obszar II - Tereny zabudowy 
przemysłu i rzemiosła”, 

 
c) Zał>cznik Nr 3 - „Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenów połoconych w obrCbie 
geodezyjnym Barciany. Obszar III - Tereny rolne 
i tereny zieleni naturalnej”, 

 
d) Zał>cznik Nr 4 - „Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenów połoconych w obrCbie 
geodezyjnym Barciany. Obszar IV - Tereny zabudowy 
usług rekreacji i zieleni”, 

 
  3) rozstrzygniCcia o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu - stanowi>cego zał>cznik Nr 5 do 
niniejszej uchwały, 

 
  4) rozstrzygniCcia o sposobie realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych - stanowi>cego zał>cznik Nr 6. 

 
4. Źo niniejszego planu doł>cza siC nastCpuj>ce 

niepublikowane zał>cznikiŚ 
 
  1) wyrys ze „Studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Barciany - 
zał>cznik nr 7, 

 
  2) prognozC oddziaływania planu na Wrodowisko - 

zał>cznik Nr 8, 
 
  3) prognozC skutków finansowych uchwalenia planu - 

zał>cznik Nr 9. 
§ 2. Uchwalony plan wykonany jest w dwóch 

egzemplarzach. Jeden egzemplarz planu przechowywany 
jest w UrzCdzie żminy Barciany, drugi egzemplarz 
znajduje siCŚ w  UrzCdzie Starostwa Powiatowego 
w KCtrzynie. 

 
§ 3. 1. Rysunki planu, stanowi>ce zał>czniki          Nr 

1 - 4 do uchwały, obowi>zuj> w nastCpuj>cym zakresie 
ustaleM planuŚ 
 
  1) granicy opracowania planu, 
 
  2) linii rozgraniczaj>cych tereny o rócnym przeznaczeniu 

i sposobie zagospodarowania, 
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  3) nieprzekraczalnych linii zabudowy, w miejscach gdzie 
nie ustalono lub nie wrysowano nieprzekraczalnej linii 
zabudowy nalecy stosować obowi>zuj>ce przepisy, 

 
  4) oznaczeM terenów o okreWlonym przeznaczeniu. 
 

2. NastCpuj>ce oznaczenia mog> podlegać zmianomŚ 
 
  1) linie wewnCtrznego podziału, mog> być zmieniane na 

etapie projektu budowlanego, o ile bCdzie to wynikało 
z kompleksowego projektu zagospodarowania terenu, 
obejmuj>cego co najmniej jeden kwartał zabudowy 
wydzielony liniami rozgraniczaj>cymi z zachowaniem 
warunków, dotycz>cych powierzchni działki 
i szerokoWci jej frontu podanych w ustaleniach 
szczegółowych, 

 
  2) oznaczenia liniowe urz>dzeM sieciowych oraz budowle 

z nimi zwi>zane wrysowane na rysunku planu 
okreWlaj> ich orientacyjny przebieg i lokalizacje, do 
uWciWlenia w projektach zagospodarowania terenu. 

 
§ 4. Ustala siC nastCpuj>ce podstawowe 

przeznaczenie terenówŚ 
- MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 
- M - tereny istniej>cej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i wielorodzinnej, 
- ZPU - tereny urz>dzeM i zieleni zwi>zanych 

z funkcjonowaniem zamku, 
- U - tereny zabudowy usługowej, 
- UO - tereny zabudowy usług oWwiaty i sportu, 
- US - tereny zabudowy usług sportu i rekreacji, 
- P - tereny zabudowy przemysłu i rzemiosła, 
- R - tereny rolne, 
- ZI - tereny zieleni izolacyjnej, 
- ZN - tereny zieleni naturalnej, 
- ZP - tereny zieleni urz>dzonej, 
- ZL - tereny przeznaczone pod zalesienie, 
- WS - wody, 
- WP - teren rzeki Liwna, 
- E - tereny lokalizacji trafostacji, 
- W - teren istniej>cego ujCcia wody, 
- KD - tereny dróg publicznych. 

 
§ 5. Ustala siC nastCpuj>cy zakres obowi>zywania 

okreWleM na obszarach opracowania planuŚ 
 
  1) nieprzekraczalne linie zabudowy - nalecy przez to 

rozumieć wyznaczon> dla danego terenu liniC, któr> 
nie moce przekroczyć caden kubaturowy element 
zabudowy, 

 
  2) przeznaczenie podstawowe - nalecy przez to rozumieć 

takie przeznaczenie, które powinno przewacać na 
danym terenie wyznaczonym liniami 
rozgraniczaj>cymi, 

 
  3) przeznaczenie dopuszczalne - nalecy przez to 

rozumieć inne rodzaje przeznaczenia, które 
uzupełniaj> przeznaczenie podstawowe, 

 
  4) wskaanik zabudowy - nalecy przez to rozumieć 

stosunek sumy powierzchni wszystkich budynków 
w obrysie zewnCtrznym murów do powierzchni działki, 

 
  5) powierzchnia biologicznie czynna - nalecy przez to 

rozumieć niezabudowan> i nieutwardzon> 
powierzchniC terenu pokryt> zieleni> naturaln> lub 

urz>dzon> stanowi>ca powierzchniC ekologicznie 
czynn>, 

 
  6) budynek gospodarczy - jest to obiekt stały 

z pomieszczeniami słuc>cymi do przechowywania 
materiałów i sprzCtu zwi>zanego z obsług> budynku 
i terenu działki z dopuszczeniem garacowania 
samochodów osobowych lub dostawczych, 

 
  7) usługi publiczne - nalecy przez to rozumieć usługi 

administracyjne, hotelarskie i szkolnictwo, 
 
  8) usługi komercyjne - nalecy przez to rozumieć handel 

i rzemiosło o nieuci>cliwym charakterze, 
 
  9) usługi oWwiaty i sportu - nalecy przez to rozumieć 

obiekty i urz>dzenia, słuc>ce potrzebom szkoły 
i mieszkaMcom, 

 
  10) usługi nieuci>cliwe - s> to funkcje niewymagaj>ce 

postCpowania w zakresie oddziaływania na 
Wrodowisko oraz takie, które mog> wymagać 
sporz>dzenia raportu oddziaływania na Wrodowisko 
z mocy obowi>zuj>cych przepisów. Nie dotyczy to 
urz>dzeM i sieci obsługi technicznej Barcian. 

 
§ 6. W granicach opracowania planu obowi>zuj> 

ponicsze zasady zabudowy, zagospodarowania 
i uzbrojenia terenu: 
 
  1. wznoszone budynki mieszkalne jednorodzinne 

wolnostoj>ce na działkach winny skal> i form> 
architektoniczn> nawi>zywać do cech regionalnych, 
przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów 
wykoMczeniowych, np. tynki poł>czone z drewnem, 
kamieniem naturalnym itp., 

 
  2. budynki mieszkalne powinny posiadać dachy dwu lub 

wielospadowe o nachyleniu 35-45 stopni o pokryciu 
dachowym dachówk> ceramiczn> w kolorze czerwieni 
lub br>zu z dopuszczeniem materiałów j> imituj>cych, 
a takce pokrycie łupkiem lub trzcin> z impregnacj> 
przeciwpocarow>, 

 
  3. wysokoWć budynków mieszkalnych nie moce 

przekraczać jednej kondygnacji liczonej od najnicej 
połoconego narocnika budynku do okapu dachu plus 
poddasze ucytkowe, 

 
  4. ustala siC generaln> zasadC posadowienia parterów 

budynków mieszkalnych nie wycej nic 30 cm 
w odniesieniu do najwycszego punktu projektowanego 
poziomu terenu na linii odpowiedniej elewacji. Przy 
rócnicy poziomu terenu kondygnacja piwniczna nie 
powinna w cadnym punkcie obwodu budynku być 
wyniesiona wycej nic 1,0 m., 

 
  5. na działce zabudowy mieszkaniowej moce być 

zlokalizowany garac lub budynek gospodarczy na 
potrzeby własne. Budynki te mog> być jako 
wbudowane, dobudowane do budynku mieszkalnego 
lub wolnostoj>ce, parterowe z poddaszem ucytkowym 
lub nieucytkowym o nachyleniu połaci dachowych nie 
wiCkszym nic 45 stopni. Pokrycie dachowe 
i rozwi>zania powinny nawi>zywać do architektury 
budynku mieszkalnego, 

 
  6. obowi>zuj> ogrodzenia nie wycsze nic 1,5 m licz>c od 

powierzchni terenu. Postuluje siC wykonać je 
z materiałów naturalnych takich jak kamieM, drewno, 
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cegła, itp. Obowi>zuje zakaz stosowania ogrodzeM 
betonowych i prefabrykowanych, 

 
  7. podstawowa funkcja mieszkalna moce być 

uzupełniona funkcj> usługow> pod warunkiem nie 
pogorszenia ucytkowania działek s>siednich, 

 
  8. minimalna powierzchnia działki budowlanej - 2 000 m

2
, 

 
  9. nie dopuszcza siC wznoszenia tymczasowych 

obiektów budowlanych, w rozumieniu właWciwych 
przepisów ustawy Prawo budowlane, za wyj>tkiem 
zaplecza budowy w okresie realizacji inwestycji, 

 
  10. pozwolenia na budowC mog> być wydawane po 

opracowaniu projektów budowlanych dróg 
i podziemnej infrastruktury technicznej, pozwolenia 
na ucytkowanie - po ich wybudowaniu w niezbCdnym 
zakresie, 

 
  11. w granicach opracowania dla obszaru nr I - „Tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” wymagane 
jest przeprowadzenie scaleM i podziału nieruchomoWci, 

 
  12. nieustalone w planie warunki zabudowy 

i zagospodarowania terenu reguluj> właWciwe 
przepisy prawa budowlanego, 

 
  13. dla obszarów Nr II - IV zasady kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania podane s> 
w ustaleniach szczegółowych. 

 
§ 7. W zakresie funkcji terenu ustala siC jako 

obowi>zuj>ce, jeceli ustalenia szczegółowe, dla 
poszczególnych obszarów, nie stanowi> inaczejŚ 

 
  1. podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie terenu 

zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu oraz 
ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych 
obszarów, 

 
  2. zakaz lokalizacji usług, bCd>cych przedsiCwziCciami 

mog>cymi znacz>co oddziaływać na Wrodowisko 
i wymagaj>cych obligatoryjnie sporz>dzenia raportu 
dla obszarów Nr I, Nr II i Nr IV, 

 
  3. funkcja podstawowa moce być uzupełniona inn> 

funkcj> usytuowan> w budynku mieszkalnym (handel 
nieuci>cliwy, usługi nieuci>cliwe, mała gastronomia). 
Żunkcja ta nie moce pogorszyć warunków 
zamieszkania na działkach s>siednich, 

 
  4. do czasu zagospodarowania terenu zgodnie 

z przeznaczeniem ustalonym niniejszym planem, teren 
nalecy ucytkować w sposób dotychczasowy, jeceli 
ustalenia szczegółowe dla poszczególnych obszarów 
nie stanowi> inaczej. 
 
§ 8. W zakresie infrastruktury technicznej ustala siC 

jako obowi>zuj>ce, jeceli ustalenia szczegółowe, dla 
poszczególnych obszarów, nie stanowi> inaczejŚ 
 
  1. w granicach planu kacda z wyznaczanych działek 

budowlanych przeznaczonych pod zabudowC musi 
mieć zapewnion> mocliwoWć przył>czenia do 
zewnCtrznych sieci technicznego uzbrojenia 
w zakresie instalacji: wodnej, kanalizacyjnej 
i elektrycznej, 

 

  2. ustalonymi w planie lokalizacjami w/w sieci i urz>dzeM 
s> pasy terenu w liniach rozgraniczaj>cych dróg, 

 
  3. Wcieki z projektowanej zabudowy nalecy odprowadzić 

systemami kanalizacji sanitarnej do istniej>cych 
kolektorów sanitarnych, 

 
  4. Wcieki deszczowe z projektowanych ulic nalecy 

odprowadzić sieciami deszczowymi poprzez 
separatory i piaskowniki do projektowanej kanalizacji 
deszczowej lub rowów otwartych, 

 
  5. zaopatrzenie w wodC odbywać siC bCdzie z istniej>cej 

i projektowanej sieci wodoci>gowej, 
 
  6. zabezpieczenie przeciwpocarowe odbywać siC bCdzie 

z hydrantów wodoci>gowych zaprojektowanych 
w projektach budowlanych, 

 
  7. zasilanie w energiC elektryczn> projektowanej 

zabudowy istniej>cymi sieciami kablowymi poprzez 
istniej>ce i projektowane sieci napowietrzne lub 
kablowe SN-15kV z istniej>cych lub projektowanych 
stacji transformatorowych. Granice lokalizacji stacji 
transformatorowych zostały pokazane na rysunku 
planu jako orientacyjne do uWciWlenia w projektach 
zagospodarowania terenu. W przypadku kolizji 
projektowanych obiektów z istniej>cymi urz>dzeniami 
elektroenergetycznymi, nalecy dostosować je do 
projektowanego zagospodarowania zgodnie 
z obowi>zuj>cymi zasadami i normami. O warunki 
przebudowy nalecy wyst>pić do dysponenta sieci. 
Teren w obszarze III pomiCdzy nieprzekraczaln> lini> 
zabudowy a lini> rozgraniczaj>c> drogC wojewódzk> 
NR 591 traktuje siC jako wydzielony korytarz 
techniczny wolny od zabudowy obiektów i ogrodzeM, 
oraz nasadzeM drzew i krzewów, 

 
  8. istniej>ce kable telekomunikacyjne przebiegaj>ce 

w pasie drogowym oraz przez tereny projektowanej 
zabudowy - do pozostawienia lub przebudowy. Pod 
projektowane kable telekomunikacyjne 
zarezerwowano miejsce w pasie linii 
rozgraniczaj>cych nowych ulic, 

 
  9. zaopatrzenie w gaz poprzez dystrybucjC gazu propan-

butan. 
 

§ 9. W rozwi>zaniach komunikacyjnych ustala siC jako 
obowi>zuj>ce, jeceli ustalenia szczegółowe, dla 
poszczególnych obszarów, nie stanowi> inaczejŚ 
 
  1. przebiegi i szerokoWci pasów drogowych w liniach 

rozgraniczaj>cych jak na rysunku planu, 
 
  2. stosowanie nawierzchni utwardzonej dla dróg 

publicznych i nawierzchni przepuszczalnej dla dróg 
wewnCtrznych i ci>gów pieszych, 

 
  3. klasyfikacjC techniczn> i funkcjonaln> dróg, 
 
  4. zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach 

działki przeznaczonej pod inwestycjC, jeceli ustalenia 
szczegółowe nie stanowi> inaczej, 

 
  5. zarezerwowanie pasa do układania urz>dzeM 

elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych przy 
budowie nowych dróg lub przebudowie dróg 
istniej>cych. 
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§ 10. W zakresie ochrony Wrodowiska i przyrody ustala 
siC jako obowi>zuj>ce, jeceli ustalenia szczegółowe, dla 
poszczególnych obszarów, nie stanowi> inaczejŚ 
 
  1. tereny opracowania dla obszarów Nr III i Nr IV 

znajduj> siC na „Obszarze Chronionego Krajobrazu 
Źoliny rzeki żuber” zgodnie z Rozporz>dzeniem 
Wojewody WarmiMsko-Mazurskiego Nr 157 z dnia 19 
grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia obszarów 
chronionego krajobrazu na terenie województwa 
warmiMsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 
Nr 198, poz. 3108). Źla terenów tych obowi>zuj> 
zakazy i nakazy zawarte w tym rozporz>dzeniu, 

 
  2. na terenie opracowania w maksymalnym stopniu 

nalecy zachować istniej>ce zadrzewienie, cieki wodne 
i naturalne ukształtowanie terenu ze szczególnym 
uwzglCdnieniem rzeaby terenów przybrzecnych, 

 
  3. zakazuje siC prowadzenie prac melioracyjnych, 

naruszaj>cych historycznie ukształtowanych 
stosunków wodnych, 

 
  4. obowi>zuje zakaz wykonywania prac ziemnych trwale 

zniekształcaj>cych rzeabC terenu, 
 
  5. ustala siC dopuszczalne poziomy hałasu, przyjmuj>c 

przepisy rozporz>dzenia Ministra Vrodowiska z dnia 
29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w Wrodowisku (Źz. U. Nr 178, poz. 1841) - jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej. 

 
§ 11. 1. W obszarze opracowania planu znajduj> siC 

nastCpuj>ce obiekty wpisane do rejestru zabytków, 
podlegaj>ce ochronie konserwatorskiejŚ 
 
  1) zamek krzycacki, 2 poł. XIV, nr rej.Ś A-32 (B/10), 
 
  2) stanowisko archeologiczne - grodzisko pradziejowe - 

nr rej.: C-270. 
 

2. W obszarze opracowania planu znajduj> siC 
nastCpuj>ce obiekty wpisane do gminnej ewidencji 
zabytkówŚ 
 
  1) ul. Wiosenna 1, budynek gospodarczy, murowany, 

1910 - 20 rok, 
 
  2) ul. Wiosenna 6, dom, murowany, połowa XIX w. 
 

3. Na terenie opracowania planu obowi>zuj> strefy 
ochrony konserwatorskiej: 
 
  1) Strefa „A” - pełnej ochrony konserwatorskiej. 

a) Obejmuje obszar szczególnie wartoWciowy 
o dobrze zachowanej strukturze przestrzennej, 
jak> jest zamek - do bezwzglCdnego zachowania. 
Obowi>zuje ochrona struktury przestrzennej 
i substancji architektonicznejŚ bezwzglCdny 
priorytet dla wymagaM konserwatorskich. 
Obowi>zuje zakaz wznoszenia obiektów 
kubaturowych. 

 
  2) Strefa „B” - ochrony konserwatorskiej. 

a) Obejmuje obszar podlegaj>cy rygorom w zakresie 
utrzymania zasadniczych elementów 
rozplanowania istniej>cej substancji o wartoWciach 
kulturowych oraz o charakterze i skali nowej 
zabudowy oraz zieleni. Prace projektowe powinny 
być prowadzone na podstawie wytycznych 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Olsztynie z obowi>zkiem zachowania 
nastCpuj>cych ustaleMŚ 
- W strefie zakazuje siC wyburzenia, nadbudowy, 

zmian kształtu dachów, zmian rodzaju pokrycia 
dachowego oraz przebudowy obiektów 
historycznych (w tym zmian w obrCbie elewacji) 
z wył>czeniem prac adaptacyjnych dokonanych 
na podstawie wytycznych konserwatorskich. 

- W strefie obowi>zuje ochrona układu ulic 
i placów i historycznych parceli oraz pełna 
ochrona budynków historycznych. Ochronie 
podlega kształt i rodzaj pokrycia dachów, 
aktualizacja i wykoMczenie elewacji (w tym 
stolarki otworowej jako jednego z elementów 
wykoMczenia). W przypadku obiektów wpisanych 
do rejestru zabytków ponadto historyczne 
wykoMczenia wnCtrz. 

- W nowej zabudowie obowi>zuje zasada 
dostosowania do historycznej linii zabudowy oraz 
do s>siaduj>cych obiektów historycznych pod 
wzglCdem gabarytów, wysokoWci, kształtu oraz 
pokrycia dachów. 

- Źla nowej zabudowy obowi>zuje zasada ochrony 
ekspozycji historycznej zabudowy 
i poszczególnych budynków historycznych. 

- Wszelkie inwestycje budowlane, które mogłyby 
prowadzić do zmian wygl>du obiektów 
historycznych lub naruszać ich ekspozycjC 
wymagaj> uzgodnienia z WKZ, zgodnie 
z przepisami odrCbnymi. 

- Wszelkie prace budowlane w zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków i wpisanych do 
ewidencji zabytków mog> być prowadzone 
jedynie na podstawie pozwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

- Obiekty kultury materialnej nalecy pozostawić 
jako miejsca nieucytków zielonych. 

 
  3) Strefa „ź” - ochrony ekspozycji. 

a) Obejmuje obszar eksponowania obiektu zamku. 
Lokalizacja nowych obiektów w tej strefie wymaga 
przeprowadzenia studiów ekspozycji zamku. 
Ochronie podlega sylweta zamku jako dominanta 
widokowa oraz oW widokowa pomiCdzy zamkiem 
a koWciołem parafialnym. Strefa ź obejmuje 
równiec teren zieleni naturalnej oznaczonej 
symbolem ZN wył>czony z prawa zabudowy. 

 
  4) Strefa „W” - ochrony archeologicznej. 

a) Obejmuje potencjalne obszary ekspozycji 
archeologicznej, gdzie nowe lokalizacje musz> być 
poprzedzone badaniami archeologicznymi na 
podstawie pozwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

 
§ 12. Zadania własne gminy z zakresu realizacji celów 

publicznych. 
 
1. W granicach planu do zadaM własnych gminy 

z zakresu realizacji celów publicznych w rozumieniu 
przepisów art. 2, pkt 5 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym nalec>Ś 
 
  1) modernizacja i budowa dróg publicznych, 
 
  2) modernizacja i budowa zewnCtrznych sieci i urz>dzeM 

technicznego uzbrojenia terenu w zakresie 
zaopatrzenia w wodC oraz odprowadzania Wcieków. 
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2. Udział gminy w finansowaniu w/w zadaM bCdzie 
okreWlony właWciwymi uchwałami Rady żminy Barciany 
w wieloletnich planach inwestycyjnych w trybie przepisów 
o finansach publicznych, stosownie do mocliwoWci 
budcetowych gminy. 

 
§ 13. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 

4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala siC ponicsze 
wysokoWci stawek procentowych dla naliczania opłat 
z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci zwi>zanych 
z uchwaleniem niniejszego planu: 
 

Oznaczenia przeznaczenia 
terenu 

WysokoWć procentowa stawki 

- MN - 30 % 
- M - nie ma zastosowania 
- ZPU - 30 % 
- U - 30 % 
- UO - 15 % 
- US - 15 % 
- ZP - 15 % 
- P - 30 % 
- R - nie ma zastosowania 
- ZI - nie ma zastosowania 
- ZN - nie ma zastosowania 
- ZL - nie ma zastosowania 
- WS - nie ma zastosowania 
- WP - nie ma zastosowania 
- E - nie ma zastosowania 
- W - nie ma zastosowania 
- KD - nie ma zastosowania 

 
Rozdział 2 

 
§ 14. Wyznacza siC tereny oznaczone kolejnymi 

symbolami na rysunku planu o funkcji i ustaleniach 
szczegółowych jak nicejŚ 

 
OBSZAR I stanowi>cy zał>cznik nr 1 do uchwały -  

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług 
publicznych 

 
MN Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług 

publicznych 
 -  dopuszcza siC ł>czenie dwóch lub wiCcej działek 

i realizacjC jednego obiektu mieszkalnego na 
poł>czonych działkach, 

 -  minimalna powierzchnia działki budowlanej - 2000 m
2
, 

 -  powierzchnia biologicznie czynna powinna wynosić min. 
60 % powierzchni działki, 

 -  wskaanik zabudowy nie powinien przekraczać 30 % 
powierzchni działki, 

 -  minimalna szerokoWć frontu działki wynosi 25 m, 
 -  parkowanie pojazdów samochodowych w granicach 

własnej działki, 
 -  dla realizowanych obiektów ustala siC nieprzekraczalne 

linie zabudowy: - 8 m od linii rozgraniczaj>cej drogi, 
 -  wysokoWć wznoszonych budynków do dwóch 

kondygnacji nadziemnych (druga kondygnacja 
w poddaszu ucytkowym), 

 -  w elewacjach stosować materiały naturalne, tradycyjne, 
cegła, kamieM, tynki o wygl>dzie tradycyjnym, drewno, 

 -  dachy budynków kształtować jako dachy dwuspadowe 
lub wielospadowe o nachyleniu połaci 35-45

o
, z kalenic> 

wzdłuc dróg, 
 -  pokrycie dachów - dachówka ceramiczna lub materiały 

dachówko podobne w kolorze czerwonym, 
 -  obsługa komunikacyjna wył>cznie z projektowanej drogi 

oznaczonej symbolem KD2. 
UO Tereny zabudowy usług oWwiaty i sportu 
 -  podstawowe przeznaczenie terenu stanowi> funkcje 

usługowo-sportowe powi>zane z istniej>c> w poblicu 
szkoł> oraz projektowanymi terenami zabudowy 
mieszkaniowej i jednorodzinnej, 

 -  przeznaczeniem terenu jest urz>dzenie boisk 
sportowych wraz z towarzysz>cymi obiektami 
kubaturowymi (hala sportowa, obiekty pomocnicze, 
budynek mieszkalno-administracyjny itp.), 

 -  wysokoWć wznoszonych budynków nie wiCcej nic dwie 
kondygnacje nadziemne (druga kondygnacja 
w poddaszu ucytkowym). 

ZI Tereny zieleni izolacyjnej 
 -  tereny zieleni izolacyjnej od strony projektowanej 

obwodnicy stanowi> pas ochrony akustycznej, 
 -  zakaz wznoszenia obiektów budowlanych. 
KD1 Tereny dróg publicznych /drogi gminne/ 
 -  droga docelowo o nawierzchni utwardzonej 

z odprowadzeniem dróg opadowych, 
 -  jezdnia w przekroju poprzecznym o szerokoWci 5 m  

   (2 x 2,5 m), 
 -  minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 10 m. 
KD2 Tereny dróg publicznych /droga gminna/ 
 -  droga docelowo o nawierzchni utwardzonej 

z odprowadzeniem wód opadowych, 
 -  jezdnia w przekroju poprzecznym o szerokoWci 4,5 m 

zakoMczona nawrotem, 
 -  minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 8 m. 
E Teren projektowanej trafostacji 

 
OBSZAR II stanowi>cy zał>cznik nr 2 do uchwały 

- Tereny zabudowy przemysłowej i rzemiosła 
 

P Tereny zabudowy przemysłu i rzemiosła 
 -  podstawowe przeznaczenie terenu stanowi> funkcje 

usługowe, składowe lub produkcyjne we wszystkich 
dziedzinach działalnoWci gospodarczej, 

 -  maksymalna wysokoWć zabudowy mierzona od poziomu 
terenu do okapu dachu nie powinna przekraczać 15 m 
chyba, ce wynika to z przyczyn technologicznych, 

 -  powierzchnia biologicznie czynna powinna wynosić  
   min. 20 % powierzchni działki, 

 -  w obrCbie własnoWci nalecy wyznaczyć niezbCdn> iloWć 
miejsc postojowych dla samochodów ucytkowników 
stałych i przebywaj>cych okresowo, 

 -  dla realizowanych obiektów ustala siC nieprzekraczalne 
linie zabudowy: - 8 m od granicy działki z drog> 
dojazdow>, - 10 m od granicy działki z drog> publiczn>, - 
30 m od granicy działki z rezerw> terenu pod 
przewidywan> obwodnicC w ci>gu drogi wojewódzkiej, 

 -  ustala siC, ce minimalna powierzchnia działki wynosi 
2000 m

2
, 

 -  jest mocliwe sukcesywne wydzielanie terenu w stosunku 
do potrzeb pod warunkiem zapewnienia właWciwej 
obsługi komunikacyjnej i wyposacenia w infrastrukturC 
techniczn>, w tym dla terenów pozostałych, 

 -  oprócz obiektów podstawowych na działkach mog> być 
wznoszone: - urz>dzenia towarzysz>ce i elementy 
reklamowe, - urz>dzenia infrastruktury technicznej, - 
obiekty małej architektury, - nasadzenia zieleni. 

U Tereny zabudowy usługowej 
 -  teren szeroko rozumianych usług, nieuci>cliwego 

rzemiosła produkcyjnego, przemysłu nieuci>cliwego 
i handlu, 

 -  istniej>ca zabudowa adaptowana, dopuszcza siC 
rozbudowC, przebudowC oraz modernizacjC, 

 -  wysokoWć zabudowy do dwóch kondygnacji 
nadziemnych, 

 -  obsługa komunikacyjna terenu winna siC odbywać 
jednym wspólnym zjazdem na drogC wojewódzka Nr 591 
klasy Z. Warunek ten dotyczy równiec zjazdu na drogC 
powiatow> Nr 1713 klasy N. 

R Tereny rolne 
 -  dopuszcza siC rolnicze ucytkowanie terenu. 

KD3 Rezerwa terenu pod obwodnice - wył>czona spod 
zabudowy 

 -  minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 35 m. 
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OBSZAR III stanowi>cy zał>cznik nr 3 do uchwały - 
Tereny rolne i zieleni naturalnej 

 
R Tereny rolne 

 - dopuszcza siC rolnicze ucytkowanie terenu. 
ZN Tereny zieleni naturalnej 
 - teren pokryty zieleni> wysok> i nisk> mocliwie naturalnie 

kształtowan>, 
 - tereny zieleni naturalnej bez prawa zabudowy. 

 
OBSZAR IV stanowi>cy zał>cznik nr 4 do uchwały - 

Tereny zabudowy usług rekreacji i zieleni 
 
ZPU Tereny urz>dzeM i zieleni zwi>zanych 

z funkcjonowaniem zamku. Tereny zabudowy usług 
w zamku 

 -  funkcj> podstawow> s> usługi hotelowe zlokalizowane 
w istniej>cym zamku, 

 -  zakazuje siC wznoszenia nowej zabudowy, 
 -  zasiCg strefy ochrony konserwatorskiej zamku został 

pokazany na rysunku planu, 
 -  przystosowanie zamku do potrzeb hotelowych 

odbywać siC bCdzie według wytycznych i pod 
nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 Tereny urz>dzeM i zieleni zwi>zanych z funkcj> 
hotelow> zamku jakŚ mała architektura, elementy 
parkowe, zieleM, dojazdy i ci>gi spacerowe, 
oWwietlenie itp. 

 -  zakazuje siC wznoszenia nowej zabudowy, 
 -  elementy malej architektury (murki oporowe, ławki, 

tablice itp. oraz latarnie parkowe powinny uwzglCdniać 
zastosowanie materiałów naturalnych jak kamieM, 
cegła, drewno, stal jako kowalstwo artystyczne itp., 

 -  wszelkie działania w przestrzeni winny być 
podporz>dkowane umocliwieniu uzyskania ekspozycji 
osi widokowych obiektów historycznych stanowi>cych 
dominanty w sylwecie panoramy Barcian, 

 -  w rozwi>zaniach technicznych zakazuje siC zmianC 
ukształtowania terenu. 

 Teren objCty obszarem chronionego krajobrazu rzeki 
Guber (OChK rz. Guber). 

ZP Tereny zieleni urz>dzonej 
 -  tereny skarpy nadbrzecnej. Obowi>zuje zakaz 

przekształceM naturalnego stoku skarpy, z wyj>tkiem 
zejWć do wody w postaci schodków w wybranym 
miejscu, zalecnym od szczegółowego 
zagospodarowania terenu US. Na granicy terenów ZP 
i US mocliwe jest urz>dzenie alejek spacerowych 
z elementami małej architektury, jak ławki, murki 
oporowe itp. wraz z oWwietleniem parkowym. 

US 1 Tereny zabudowy usług sportu i rekreacji 
 -  obejmuj> placC publiczn> i tereny zieleni parkowej, 
 -  obowi>zuje zakaz zabudowy za wyj>tkiem obiektów 

i urz>dzeM zwi>zanych z plac> jak szatnie, natryski, 
wypocyczalnia sprzCtu itp. oraz urz>dzenia słuc>ce do 
rekreacji na terenach zieleni urz>dzonej, 

 -  teren obejmuj>cy grodzisko - zachować jako teren 
zieleni, obowi>zuje całkowity zakaz zabudowy. 

 Teren objCty obszarem chronionego krajobrazu rzeki 
Guber (OChK rz. Guber). 

US 2 Tereny zabudowy usług sportu i rekreacji 
 -  obejmuj> tereny istniej>cego boiska sportowego 

z zielonymi terenami przyległymi, 
 -  obowi>zuje zakaz zabudowy za wyj>tkiem obiektów 

i urz>dzeM zwi>zanych z boiskiem, jak szatnie, 
natryski, wypocyczalnia sprzCtu itp. oraz urz>dzenia 
słuc>ce do rekreacji na terenach zielonych po 
uzgodnieniu z WKZ. 

 Teren objCty obszarem chronionego krajobrazu rzeki 
Guber (OChK rz. Guber). 

M Tereny istniej>cej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i wielorodzinnej 

 -  istniej>ca zabudowa adaptowana, dopuszcza siC 
rozbudowC, przebudowC oraz modernizacjC pod 
warunkiem zachowania dotychczasowego charakteru 
architektonicznego w stosowaniu materiałów 
i rozwi>zaM współczesnych. 

ZL Tereny leWne 
 -  tereny zieleni leWnej o charakterze spacerowo - 

wypoczynkowym i Wcieckami do jazdy konnej. 
ZN Tereny zieleni naturalnej 
 -  tereny zieleni naturalnej bez prawa zabudowy. 
WS Wody 
 -  istniej>ce jezioro pełni funkcjC rekreacyjno- 

wypoczynkow>. LiniC brzegu nalecy pozostawić 
w stanie istniej>cym i naturalnym ewentualne 
koniecznoWci umocnieM z zastosowaniem materiałów 
naturalnych (faszyna). 

 -  w przypadku zmiany lub regulacji stosunków wodnych 
odpowiednie opracowanie winno uwzglCdniać 
zachowanie siC poziomu wód gruntowych i ich wpływ 
na posadowienie obiektów i urz>dzeM w tym zamku 
i fos przyzamkowych. 

WP Teren prawego dopływu rzeki Liwna 
W Teren istniej>cego ujCcia wody - adaptowany 
 -  w przypadku zmiany ogrodzenia, stosować materiały 

naturalne (kamieM, cegła, drewno). Wyklucza siC 
ogrodzenie betonowe i z siatki. 

KD1 Tereny dróg publicznych /droga gminna/ 
 -  droga docelowa o nawierzchni utwardzonej 

z odprowadzeniem wód opadowych, 
 -  jezdnia w przekroju poprzecznym o szerokoWci 5 m 

   (2 x 2,5 m), 
 -  minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych  

   10 m, 
 -  dopuszcza siC lokalizowanie miejsc postojowych, 
 -  istniej>cy drzewostan do zachowania. 
KD2, 
KD3 

Tereny dróg publicznych /drogi gminne/ 

 -  drogi docelowe o nawierzchni utwardzonej 
z odprowadzeniem wód opadowych, 

 -  minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 10 m. 
KD4 Tereny dróg publicznych /droga gminna 
 -  droga dojazdowa do ujCcia wody, 
 -  jezdnia w przekroju poprzecznym o szerokoWci 3,5 m, 
 -  minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 6 m. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia koMcowe 
 

§ 15. Oryginał planu przechowywany jest w UrzCdzie 
Gminy Barciany, a jego kopie Wójt przekazuje StaroWcie. 

 
§ 16. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenów połoconych w obrCbie 
geodezyjnym Barciany przechowywany bCdzie w UrzCdzie 
żminy Barciany. Zainteresowani maj> prawo wgl>du do 
planu oraz zasiCgania informacji. 

 
§ 17. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi żminy 

Barciany. 
 
§ 18. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od 

daty ogłoszenia w Źzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady żminy 
Henryk Florian Nosek 
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr XLII/175/2010 
Rady Gminy Barciany 
z dnia 20 maja 2010 r. 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 101   Poz. 1508 
 

- 5955 - 

Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XLII/175/2010 
Rady Gminy Barciany 
z dnia 20 maja 2010 r. 
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Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr XLII/175/2010 
Rady Gminy Barciany 
z dnia 20 maja 2010 r. 
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Zał>cznik Nr 4 
do uchwały Nr XLII/175/2010 
Rady Gminy Barciany 
z dnia 20 maja 2010 r. 
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Zał>cznik Nr 5 
do uchwały Nr XLII/175/2010 
Rady Gminy Barciany 
z dnia 20 maja 2010 r. 

 
W zwi>zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) Rada żminy Barciany podejmuje nastCpuj>ce rozstrzygniCcieŚ 
 

w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów połoconych w obrCbie geodezyjnym Barciany stwierdza siC, ce do wyłoconego projektu planu do publicznego wgl>du 
w ustawowym terminie nie wpłynCły cadne uwagi. 
 

Zał>cznik Nr 6 
do uchwały Nr XLII/175/2010 
Rady Gminy Barciany 
z dnia 20 maja 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

nalec>cych do zadaM własnych gminy zwi>zane z realizacj> miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów połoconych w obrCbie geodezyjnym Barciany. 

 
W granicach planu gmina realizuje zadania własne zwi>zane z modernizacj> i budow> dróg publicznych oraz 

modernizacj> i budow> zewnCtrznych sieci i urz>dzeM technicznego uzbrojenia terenu w zakresie zaopatrzenia w wodC oraz 
odprowadzenia Wcieków. 

Realizacja w/w inwestycji ujCta bCdzie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. 
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UCHWAŁA Nr XLIV/240/2010 

Rady Miejskiej w Reszlu 

z dnia 20 maja 2010 r. 

 

w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXV/143/08 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie 

udzielania przedsiCbiorcom zwolnieM od podatku od nieruchomoWci, stanowi>cych regionaln> pomoc inwestycyjn>. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (tekst jednolityŚ Źz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 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; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 
Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 
poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230), 
art. 7 ust. 3 w zwi>zku z art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, 
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, 
Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, 
poz. 730, Nr 223, poz. 1463; z 2009 r. Nr 56, poz. 458, 
Nr 215, poz. 1674) oraz w zwi>zku z § 1 ust. 1 pkt 
1 Rozporz>dzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. 
w sprawie warunków udzielania zwolnieM od podatku od 
nieruchomoWci oraz podatku od Wrodków transportowych, 
stanowi>cych regionaln> pomoc inwestycyjn> (Źz. U. 
Nr 146, poz. 927) Rada Miejska w Reszlu uchwala, co 
nastCpujeŚ 

 

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Reszlu 
Nr XXV/143/08 z dnia 19 grudnia 2008 roku 
opublikowanej w Źzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego z dnia 5 lutego 2009 r. Nr 19, 
poz. 388 w sprawieŚ udzielania przedsiCbiorcom zwolnieM 
od podatku od nieruchomoWci, stanowi>cych regionaln> 
pomoc inwestycyjn> § 6 pkt 1 lit. e) otrzymuje brzmienie: 
„informacji przedstawianych przy ubieganiu siC o pomoc 
inn> nic pomoc de minimis lub pomoc de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie, albo oWwiadczenia 
o nieotrzymaniu pomocy na odpowiednim formularzu 
okreWlonym w Rozporz>dzeniu Rady Ministrów.” 

 
§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza siC Burmistrzowi 

Reszla. 
 
2. UchwałC przekazuje siC do wiadomoWci Prezesowi 

UrzCdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od 

dnia opublikowania w Źzienniku UrzCdowym 
Województwa WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady Miejskiej w Reszlu 
Tadeusz begis 

 
 
 
 


