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1337 

UCHWAŁA Nr XXXIV/198/10 

Rady Gminy Jedwabno 

z dnia 24 marca 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedwabno 

w obrCbie geodezyjnym Dłucek. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (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, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) i 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, z 2004 r. 
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, 
Nr 225, poz. 1635 i z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), zwanej 
dalej ustaw>, Rada żminy Jedwabno uchwala, co 
nastCpujeŚ 

 
§ 1. 1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego gminy Jedwabno w obrCbie geodezyjnym 
Źłucek, zwany dalej planem. 
 

2. żranice planu zostały okreWlone na podstawie 
uchwały Nr XXV/160/06 Rady żminy Jedwabno z dnia 28 
czerwca 2006 r. w sprawie przyst>pienia do sporz>dzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Jedwabno w obrCbie geodezyjnym Źłucek. 

 
3. Plan jest aktem prawa miejscowego. 
 
4. Teren posiada zgodC na zmianC przeznaczenia 

gruntów leWnych na cele nierolnicze i nieleWne. 
 

Rozdział 1 
USTALźNIA WSTBPNź 

 
§ 2. Uchwalony plan składa siC zŚ 

 
- czCWci tekstowej planu - ustaleM, stanowi>cych treWć 

niniejszej uchwały, 
 
- czCWci graficznej planu - rysunku planu w skali 

1Ś1000, stanowi>cego Zał>cznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały, zatytułowanyŚ „Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego gminy Jedwabno 
w obrCbie geodezyjnym Źłucek. Rysunek planu 
w skali 1Ś1000”, zwanej dalej rysunkiem planu, 

 
- rozstrzygniCć wymaganych przepisami art. 20         

ust. 1 stanowi>cych Zał>cznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 3. 1. Ilekroć w uchwale lub w oznaczeniach na 

rysunku planu jest mowa o: 
 

  1) granicach opracowania - rozumie siC przez to 
okreWlenie obszaru, na którym obowi>zuj> ustalenia 
niniejszego planu; 

 
  2) obszarze planu miejscowego - rozumie siC przez to 

cały obszar objCty niniejszym planemś 
 
  3) budynku rekreacji indywidualnej - rozumie siC przez to 

budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku 
rodzinnego; 

 
  4) kondygnacji - rozumie siC przez to kondygnacjC 

nadziemn>, której nie mniej nic połowa wysokoWci 
w Wwietle, co najmniej z jednej strony budynku, 
znajduje siC powycej poziomu projektowanego lub 
urz>dzonego terenu, a takce kacd> usytuowan> nad 
ni> kondygnacjCś 

 
  5) liniach rozgraniczaj>cych tereny o rócnym 

przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania - rozumie siC przez to linie 
rozdzielaj>ce tereny o rócnych ustaleniachś 

 
  6) liniach podziału wewnCtrznego terenów o tym samym 

przeznaczeniu - rozumie siC przez to granice działek 
zabudowy rekreacji indywidualnej; 

 
  7) obowi>zuj>cych liniach zabudowy - rozumie siC przez 

to linie usytuowania głównej bryły budynku, zwykle od 
strony ulic i dróg - nakaz nie dotyczy przekroczenia tej 
linii przez takie elementy budynku jak loggie, balkony, 
podcienia, ganki, krucganki, werandy, tarasy, 
przedsionki, schody, pochylnie itp.; 

 
  8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - rozumie siC przez 

to linie, poza którymi nie mocna sytuować obiektów 
kubaturowych, zakaz nie dotyczy przekroczenia tej linii 
przez takie elementy budynku jak loggie, balkony, 
podcienia, ganki, krucganki, werandy, tarasy, przedsionki, 
schody, pochylnie itp. Zakaz dotyczy przekroczenia tej 
linii przez jakiekolwiek elementy budynku na terenie 
przyległym do drogi krajowej, oznaczonym na rysunku 
planu symbolem MNi; 

 
  9) działka - rozumie siC przez to działkC budowlan> 

(rekreacji indywidualnej), czyli nieruchomoWć gruntow> 
lub działkC gruntu, której wielkoWć cechy geometryczne, 
dostCp do drogi publicznej oraz wyposacenie 
w urz>dzenia infrastruktury technicznej spełniaj> 
wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikaj>ce 
z odrCbnych przepisów i niniejszej uchwałyś 

 
  10) powierzchni biologicznie czynnej - rozumie siC przez 

to aktualn> definicjC zawart> w Rozporz>dzeniu 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie. Obecnie jest to: grunt rodzimy 
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pokryty roWlinnoWci> oraz wodC powierzchniow> na 
działce rekreacji indywidualnej, a takce 50 % sumy 
nawierzchni tarasów i stropodachów urz>dzonych 
jako stałe trawniki lub kwietniki na podłocu 
zapewniaj>cym ich naturaln> wegetacjC, 
o powierzchni nie mniejszej nic 10 m2

. 
 

2. Rysunek planu obowi>zuje w nastCpuj>cym 
zakresie ustaleM planuŚ 
 
  1) przebiegu granic opracowania, 
 
  2) przebiegu linii rozgraniczaj>cych tereny o rócnym 

przeznaczeniu lub rócnych zasadach                
zagospodarowania, 

 
  3) przebiegu obowi>zuj>cych linii zabudowy, 
 
  4) przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy 

(w miejscach, gdzie nie oznaczono nieprzekraczalnych 
linii zabudowy odległoWci od granicy działki nalecy 
przyjmować zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami), 

 
  5) przebiegu linii okreWlaj>cych zasady podziału terenu 

na działki zabudowy rekreacji indywidualnej, 
 
  6) okreWlenia przeznaczenia terenów na celeŚ ML - 

projektowanej zabudowy rekreacji indywidualnej 
zabudowy rekreacji indywidualnej, Mli - istniej>cej 
zabudowy rekreacji indywidualnej (letniskowej); MNi - 
istniej>cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejś 
R - rolne; LS - leWneś KŹ, KŹW - komunikacji; NOp - 
przepompowni Wcieków, 

 
  7) przebieg linii wymienionych w ust. 2 pkt 2-4 moce być 

zmieniony tylko w niewielkim zakresie - dopuszczalne 
s> uzasadnione, drobne korekty w wyniku kolejnych 
faz realizacji planu miejscowego np. podczas 
geodezyjnego wynoszenia podziałów na grunt, 

 
  8) przebieg linii wymienionych w ust. 2 pkt 5 moce ulec 

zmianie, o ile zachowane zostan> zasady podziału 
wymienione w § 9 Rozdz. III Ustalenia szczegółowe 
dotycz>ce poszczególnych terenów objCtych planem. 

 
Rozdział 2 

USTALźNIA OżÓLNź DOTYCZ=Cź CAŁźżO 
OBSZARU OBJBTźżO PLANźM 

 
§ 4. Ustalenia dotycz>ce przeznaczenia terenów 

i lokalizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa 
w przepisach art. 4 ust. 1 ustawy: 
 

1. Ustala siC nastCpuj>ce przeznaczenie terenów 
oznaczonych na rysunku planu: 
 
L.p. Oznaczenie terenu Przeznaczenie terenu 
1 ML Tereny projektowanej zabudowy 

rekreacji indywidualnej 
2 ML w strefie 

uci>cliwoWci drogi 
krajowej 

Tereny projektowanej zabudowy 
rekreacji indywidualnej 

3 MLi Teren istniej>cej zabudowy rekreacji 
indywidualnej 

4 MLi w strefie 
uci>cliwoWci obejWcia 
drog> krajow> 

Teren istniej>cej zabudowy rekreacji 
indywidualnej 

5 MNi Teren istniej>cej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

6 R Teren rolny 
7 LS Teren lasu 

8 KD 8 Teren komunikacji: droga gminna 
9 KDW 10, KDW 8 Tereny komunikacji: ulice 

wewnCtrzne obsługuj>ce obszar 
planu 

10 KDW Teren komunikacji: placyk 
nawrotowy do zawracania pojazdów 
na zakoMczeniu ulicy obsługuj>cej 
istniej>c> zabudowC. 

11 NOp Teren przepompowni Wcieków 

 
2. W granicach planu nie ustala siC lokalizacji 

inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisów art. 2 
pkt 5 ustawy. 

 
§ 5. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony 

i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
 
  1) zakazuje siC wznoszenia budynków poza terenami 

wyznaczonymi na rysunku planu, 
 
  2) w granicach jednej, wyznaczonej geodezyjnie działki 

rekreacji indywidualnej, na terenie przeznaczonym na 
rysunku planu pod zabudowC moce być usytuowany 
wył>cznie jeden budynek rekreacji indywidualnej, 

 
  3) ze wzglCdu na ekspozycjC terenu nakazuje siC 

szczególnie staranne kształtowanie architektury nowych 
obiektów w celu zminimalizowania negatywnych skutków 
ingerencji nowej zabudowy w krajobraz, 

 
  4) nowa zabudowa skal> i form> winna harmonizować 

z otoczeniem i krajobrazem oraz nawi>zywać do 
istotnych cech tradycyjnej (historycznej) architektury 
regionalnej, w elewacjach i pokryciach dachów zaleca 
siC stosować naturalne, tradycyjne materiały lokalne. 
Szczegółowe warunki zabudowy zawarto 
w ustaleniach szczegółowych, 

 
  5) od strony ulic i dróg nakazuje siC utrzymanie 

jednolitego charakteru ogrodzeM. Ogrodzenia nie 
wycsze nic 1,60 m, wykonane w charakterze płotów 
zagród wiejskich z ucyciem tradycyjnych materiałów 
wykoMczeniowych - drewna, cegły, kamienia. 
Stosowanie siatki mocliwe jest jedynie przy 
jednoczesnym wprowadzeniu cywopłotów wzdłuc tych 
ogrodzeM. Zabrania siC stosowania ogrodzeM pełnych 
oraz wykonanych z celbetowych elementów 
prefabrykowanych. 

 
§ 6. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony Wrodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego: 
 
  1) obszar planu znajduje siC w granicach „Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-
Ramuckiej” powołanego Rozporz>dzeniem Wojewody 
WarmiMsko-Mazurskiego Nr 21 z dnia 14 kwietnia 
2003 r. w sprawie wprowadzenia obszarów 
chronionego krajobrazu na terenie województwa 
warmiMsko-mazurskiego (Źziennik UrzCdowy 
Województwa WarmiMsko-Mazurskiego Nr 52              
z      2003 r., poz. 725) oraz obszarów Natura 2000, 
zgodnie z Rozporz>dzeniem Ministra Vrodowiska 
z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000 pod nazw> „Puszcza 
Napiwodzko-Ramucka” (Ź. U. Nr 229 z 2004 r., poz. 
2313 z póan. zm.), 

 
  2) wszelkie działania inwestycyjne musz> zapobiegać 

erozji gleby. Nakazuje siC zachowanie 
w maksymalnym stopniu istniej>cego ukształtowania 
terenu, 
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  3) obowi>zuje zakaz wydobycia i eksploatacji 
jakichkolwiek surowców naturalnych, 

 
  4) obowi>zuje zakaz lokalizacji jakichkolwiek obiektów 

przemysłowych, 
 
  5) obowi>zuje zakaz usuwania zadrzewieM poza 

przypadkami uzasadnionymi, uzgodnionymi 
z odpowiednimi słucbami, 

 
  6) przy zagospodarowaniu obszaru nalecy zapewnić 

docelowe kompleksowe rozwi>zanie spraw gospodarki 
wodno-Wciekowej w celu unikniCcia zagroceM dla 
Wrodowiska, 

 
  7) obowi>zuje zakaz realizacji przedsiCwziCć mog>cych 

znacz>co oddziaływać na Wrodowisko w rozumieniu 
aktualnie obowi>zuj>cych przepisów dotycz>cych 
ochrony Wrodowiska. 

 
§ 7. Ustalenia dotycz>ce zasad budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej. 
 
1. Komunikacja. 

 
  1) obsługa komunikacyjna terenów z istniej>cych 

i projektowanych ulic i dróg. Lokalizacja miejsc 
postojowych w granicach własnych działek, 

 
  2) zasady przebiegu projektowanych ulic okreWla rysunek 

planu, projektowane ulice o szerokoWci pasa 
drogowego 10,0 i 8,0 m. 

 
2. Infrastruktura techniczna.  

Ustala siC generaln> zasadC prowadzenia sieci oraz 
niezbCdnych urz>dzeM infrastruktury technicznej w liniach 
rozgraniczaj>cych ulicy (drogi wewnCtrznej). W razie 
uzasadnionej potrzeby, sieci infrastruktury technicznej 
mocna sytuować poza w/w liniami rozgraniczaj>cymi oraz 
wydzielać dodatkowe tereny pod te sieci. Na obszarze 
objCtym planem dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM typuŚ 
przepompownie Wcieków, stacje transformatorowe, itp., 
zgodnie z właWciwymi normami, przepisami technicznymi 
i budowlanymi, bez koniecznoWci zmiany niniejszego 
planu miejscowego. 
 
  1) zaopatrzenie w wodC - docelowo z sieci gminnej 

z Jedwabna poprzez projektowan> sieć wodoci>gow> 
rozdzielcz> wyposacon> w hydranty przeciwpocaroweś 
do czasu wybudowania wodoci>gu dopuszcza siC 
tymczasowe ujCcia własne, które winny spełniać 
wymogi higieniczno-sanitarne, 

 
  2) odprowadzenie Wcieków docelowo poprzez 

projektowan> sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
oraz tłocznej do istniej>cej oczyszczalni Wcieków 
w Jedwabnie. Obowi>zuje bezwzglCdny nakaz 
podł>czenia obiektów budowlanych przeznaczonych 
na pobyt ludzi do kanalizacji sanitarnej z chwil> jej 
wybudowania. Jako rozwi>zanie przejWciowe, do 
czasu wybudowania gminnej sieci kanalizacji 
sanitarnej, do koMca 2015 r. dopuszcza siC 
odprowadzenie Wcieków do szczelnych, atestowanych 
zbiorników bezodpływowych, z obowi>zkiem wywozu 
Wcieków do punktu zlewnego w istniej>cej oczyszczalni 
Wcieków w Jedwabnie. W trakcie projektowania 
i budowy zbiorników nalecy zastosować technologie 
o najwycszym stopniu zabezpieczeM i odpowiednim 

poziomie technicznym, wykluczaj>cym mocliwoWć 
powstania skacenia Wrodowiska, zarówno w trakcie 
eksploatacji zbiorników, jak i podczas 
przepompowywania Wcieków celem wywozu. Obszar 
objCty planem znajduje siC na terenie aglomeracji 
Jedwabno wyznaczonej na terenie gminy 
Rozporz>dzeniem Nr 3 Wojewody WarmiMsko-
Mazurskiego z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie 
wyznaczenia aglomeracji Jedwabno (Dziennik 
UrzCdowy Województwa WarmiMsko-Mazurskiego 
z 2006 r. Nr 12, poz. 306), 

 
  3) odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo 

i do dołów chłonnych na poszczególnych działkach, 
 
  4) zasilanie w energiC elektryczn> z istniej>cej stacji 

transformatorowej S-1437 Źłucek WieW, projektowan> 
sieci> kablow> nn 0,4kV, zgodnie z warunkami 
ENERGA - OPźRATOR SA, Oddział w Olsztynie, 
Rejon Energetyczny Szczytno. W s>siedztwie 
istniej>cej, napowietrznej linii energetycznej SN 15kV 
obowi>zuj> ograniczenia w zagospodarowaniu terenu 
z tytułu ochrony przed poraceniami oraz oddziaływania 
pola elektromagnetycznego, zgodnie z normami 
i przepisami odrCbnymi. Odcinki linii napowietrznej 
SN 15kV, linii napowietrznej nN i sieci kablowej nn 
koliduj>ce z projektowanym zagospodarowaniem 
nalecy przebudować lub dostosować do wymogów 
odpowiednich norm i przepisów odrCbnych, zgodnie 
z warunkami dysponenta sieci jw., 

 
  5) pozostałe istniej>ce sieci i urz>dzenia infrastruktury 

technicznej, koliduj>ce z projektowan> zabudow> lub 
zagospodarowaniem terenu nalecy przebudować, 
zgodnie z warunkami (odpowiednio) właWcicieli, 
dysponentów lub zarz>dców poszczególnych sieci 
i urz>dzeM, 

 
  6) podł>czenie do innych sieci (telekomunikacyjnej, 

telewizji kablowej, internetu, itp.) - według potrzeb 
inwestorów, zgodnie z warunkami (odpowiednio) 
właWcicieli, dysponentów lub zarz>dców 
poszczególnych sieci, 

 
  7) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych aródeł ciepła 

stosownie do wymaganych przepisami odrCbnymi 
pozwoleM właWciwych organów. Zaleca siC stosowanie 
niskoemisyjnych aródeł ogrzewania, 

 
  8) gromadzenie odpadów stałych w kontenerach 

usytuowanych na działce z zapewnieniem ich 
wywocenia, stosownie do przepisów odrCbnych. 

 
3. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 

technicznej.  
Realizacja ustaleM niniejszego planu nie obejmuje 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalec>cych 
do zadaM własnych gminy, o których mowa w przepisach 
art. 20 ust. 1 ustawy. 
 

Rozdział 3 
USTALźNIA SZCZźżÓŁOWź DOTYCZ=Cź 

POSZCZźżÓLNYCH TźRźNÓW OBJBTYCH PLANźM 
 

§ 8. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
oznaczonych na rysunku planu: 
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L.p. 
Ozna-
czenie 
terenu 

Ustalenia 

1. ML Tereny zabudowy rekreacji indywidualnej. 
 
  a) zabudowa wolnostoj>ca w formie wiejskiej zabudowy zagrodowej, która skal> i form> winna harmonizować z otoczeniem 

i krajobrazem oraz nawi>zywać do istotnych cech architektury regionalnejś 
 
  b) w elewacjach nalecy stosować naturalne, tradycyjne materiały wykoMczeniowe - drewno, cegłC, kamieM. Tynki - 

o wygl>dzie tynków tradycyjnych, wyklucza siC okładziny elewacyjne typu sidingś 
 
  c) maksymalna iloWć kondygnacji - dwie, w tym kondygnacja (druga) w postaci ucytkowego poddasza pod dachem stromym 

(wysokim); 
 
  d) maksymalna wysokoWć górnej krawCdzi elewacji frontowej 3,0 - 3,50 m; 
 
  e) poziom posadowienia najnicszej kondygnacji ucytkowej (parteru) - nie wycej nic 0,6 m w odniesieniu do najwycszego 

punktu istniej>cego poziomu terenu na linii kacdej elewacji, 
 
  f) dachy symetryczne, strome (wysokie) kryte dachówk> ceramiczn> w kolorze naturalnym lub ognioodporn> trzcin>Ś 
      - k>t nachylenia połaci dachowych głównej bryły budynku w przedziale 38

0
 - 45

0
, 

      - wysokoWć gł. kalenicy - odpowiednio do geometrii nachylenia połaci dachowych, nie wiCcej nic 9,0 m, 
      - układ połaci dachowych - dwu lub wielospadowy, 
      - kierunek głównej kalenicy w stosunku do frontu działki - wzdłuc frontu działki, 
 
  g) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu zabudowy (ML) 0,25; 
 
  h) minimalny wskaanik powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu zabudowy (ML) 0,65; 
 
  i) w obrCbie kacdego z budynków dopuszcza siC sytuowanie budynków gospodarczych, garacowych i garacowo-

gospodarczych oraz innych obiektów, jak zadaszenia i podcienie.  
      Warunkiem lokalizacji tych obiektów jestŚ  
      - dostosowanie do charakteru i wymagaM ucytkowania podstawowego, 
      - zamkniCcie siC zabudowy w jeden zespół grupuj>cy wszystkie obiekty, 
      - zakaz wznoszenia obiektów jako wolnostoj>ce, 
 
  j) na terenie znajduj>cym siC w bezpoWrednim s>siedztwie drogi krajowej, oznaczonym na rysunku planu stref> 

uci>cliwoWci, mog> wystCpować przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. Obiekty budowlane wraz ze zwi>zanymi 
z nim urz>dzeniami budowlanymi nalecy, bior>c pod uwagC przewidywany okres ucytkowania, projektować i budować 
w sposób zapewniaj>cy spełnienie wymagaM dotycz>cych ochrony przed hałasem i drganiami. 

 
2. MLi Tereny istniej>cej zabudowy rekreacji indywidualnej (letniskowej). 

 
1. Ustala siC zachowanie istniej>cej zabudowy i zwi>zanego z ni> ucytkowania terenu oraz mocliwoWć uzupełnienia 
zabudowy. Adaptuje siC istniej>ce podziały geodezyjne. 
 
2. Ewentualna przebudowa, rozbudowa, nadbudowa lub wymiana istniej>cych budynków oraz nowa zabudowa lokalizowana 
na działkach niezabudowanych i zagospodarowanie terenu ich dotycz>ce, winny spełniać nastCpuj>ce parametry 
i przestrzegać ponicsze zasady zagospodarowaniaŚ 
  
  a) zabudowa wolnostoj>ca w formie wiejskiej zabudowy zagrodowej, która skal> i form> winna harmonizować z otoczeniem 

i krajobrazem oraz nawi>zywać do istotnych cech architektury regionalnejś 
 
  b) w elewacjach nalecy stosować naturalne, tradycyjne materiały wykoMczeniowe - drewno, cegłC, kamieM. Tynki - 

o wygl>dzie tynków tradycyjnych, wyklucza siC okładziny elewacyjne typu sidingś 
 
  g) maksymalna iloWć kondygnacji - dwie, w tym kondygnacja (druga) w postaci ucytkowego poddasza pod dachem stromym 

(wysokim);  
 
  d) maksymalna wysokoWć górnej krawCdzi elewacji frontowej 3,0 - 3,50 m; 
 
  e) poziom posadowienia najnicszej kondygnacji ucytkowej (parteru) - nie wycej nic 0,6 m w odniesieniu do najwycszego 

punktu istniej>cego poziomu terenu na linii kacdej elewacji, 
 
  f) dachy symetryczne, strome (wysokie) kryte dachówk> ceramiczn> w kolorze naturalnym lub ognioodporn> trzcin>Ś 
      - k>t nachylenia połaci dachowych głównej bryły budynku w przedziale 38

0
 -45

0
, 

      - wysokoWć gł. kalenicy - odpowiednio do geometrii nachylenia połaci dachowych, nie wiCcej nic 9,0 m, 
      - układ połaci dachowych - dwu lub wielospadowy,  
 
  g) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu zabudowy (ML) 0,30; 
 
  h) minimalny wskaanik powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu zabudowy (ML) 0,60; 
 
  i) w obrCbie kacdego z budynków dopuszcza siC sytuowanie budynków gospodarczych i innych obiektów, jak zadaszenia 

i podcienie. Warunkiem lokalizacji tych obiektów jestŚ  
      - dostosowanie do charakteru i wymagaM ucytkowania podstawowego, 
      - zamkniCcie siC zabudowy w jeden zespół grupuj>cy wszystkie obiekty, 
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      - zakaz wznoszenia obiektów jako wolnostoj>ce. 
 
  j) obsługa komunikacyjna terenu bez zmian, jak w stanie istniej>cym. 
 
  k) na terenie znajduj>cym siC w bezpoWrednim s>siedztwie planowanego obejWcia drog> krajow> wsi Źłucek od strony 

południowej oznaczonym na rysunku planu stref> uci>cliwoWci, mog> wystCpować przekroczenia dopuszczalnych norm 
hałasu. Obiekty budowlane wraz ze zwi>zanymi z nim urz>dzeniami budowlanymi nalecy, bior>c pod uwagC 
przewidywany okres ucytkowania, projektować i budować w sposób zapewniaj>cy spełnienie wymagaM dotycz>cych 
ochrony przed hałasem i drganiami. 

 
3. MNi Tereny istniej>cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

 
1. Ustala siC zachowanie istniej>cej zabudowy i zwi>zanego z ni> ucytkowania terenu. 
 
2. Obsługa komunikacyjna terenu bez zmian, jak w stanie istniej>cym.  
 
3. Teren znajduje siC w bezpoWrednim s>siedztwie drogi krajowej i mog> wystCpować na nim przekroczenia dopuszczalnych 
norm hałasu. źwentualna przebudowa, rozbudowa, nadbudowa lub wymiana istniej>cych budynków, powinna być 
realizowana w sposób zapewniaj>cy spełnienie wymagaM dotycz>cych ochrony przed hałasem i drganiami oraz spełniać 
nastCpuj>ce parametry i przestrzegać ponicsze zasady zagospodarowaniaŚ  
  a) zabudowa wolnostoj>ca w formie wiejskiej zabudowy zagrodowej, która skal> i form> winna harmonizować z otoczeniem 

i krajobrazem oraz nawi>zywać do istotnych cech architektury regionalnejś  
  b) w elewacjach nalecy stosować naturalne, tradycyjne materiały wykoMczeniowe - drewno, cegłC, kamieM. Tynki - 

o wygl>dzie tynków tradycyjnych, wyklucza siC okładziny elewacyjne typu sidingś  
  c) maksymalna iloWć kondygnacji - dwie, w tym kondygnacja (druga) w postaci ucytkowego poddasza pod dachem stromym 

(wysokim); 
  d) maksymalna wysokoWć górnej krawCdzi elewacji frontowej 3,0 - 3,50 m;  
  e) poziom posadowienia najnicszej kondygnacji ucytkowej (parteru) - nie wycej nic 0,6 m w odniesieniu do najwycszego 

punktu istniej>cego poziomu terenu na linii kacdej elewacjiś 
  f) dachy symetryczne, strome (wysokie) kryte dachówk> ceramiczn> w kolorze naturalnym lub ognioodporn> trzcin>Ś 
      - k>t nachylenia połaci dachowych głównej bryły budynku w przedziale 38

0
-45

0
, 

      - wysokoWć gł. kalenicy - odpowiednio do geometrii nachylenia połaci dachowych, nie wiCcej nic 9,0 m, 
      - układ połaci dachowych - dwu lub wielospadowy,  
  g) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu zabudowy (ML) 0,40; 
  h) minimalny wskaanik powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu zabudowy (ML) 0,50; 
 

4. R Teren rolny. 
 
1. Teren wył>czony spod zabudowy. 
 
2. Źopuszcza siC lokalizowanie sieci napowietrznych i podziemnych infrastruktury technicznej oraz zwi>zanych z nimi 
urz>dzeM, zgodnie z odpowiednimi przepisami technicznymi i budowlanymi. 
 

5. LS Teren lasu.  
 
Teren wył>czony spod zabudowy, pozostaj>cy w dotychczasowym ucytkowaniu 
 

6. KD 8 Teren komunikacji: droga gminna. 
 
Ustala siC poszerzenie drogi do 8,0 m w liniach rozgraniczaj>cych. W obrCbie linii rozgraniczaj>cych obowi>zujeŚ 
   a) zakaz realizacji obiektów budowlanych, z wyj>tkiem sieci i urz>dzeM uzbrojenia terenu w zakresie: wody, kanalizacji 

sanitarnej, elektroenergetyki, telekomunikacji itp. pod warunkiem nienaruszania wymagaM okreWlonych w odrCbnych 
przepisach dotycz>cych dróg i ulic, 

  b) zakaz stosowania cucla i gruzu budowlanego dla nawierzchni pieszych i jezdnych w rozwi>zaniach tymczasowych 
i docelowych. 

 
7. KDW 10 

KDW 8 
Tereny komunikacjiŚ ulice wewnCtrzne obsługuj>ce obszar planu. 
 
W obrCbie linii rozgraniczaj>cych obowi>zujeŚ 
  a) klasyfikacja funkcjonalno-techniczna, przebieg i szerokoWć pasa drogowego, 
  b) zakaz realizacji obiektów budowlanych, z wyj>tkiem sieci i urz>dzeM uzbrojenia terenu w zakresie: wody, kanalizacji 

sanitarnej, elektroenergetyki, telekomunikacji itp. pod warunkiem nienaruszania wymagaM okreWlonych w odrCbnych 
przepisach dotycz>cych dróg i ulic, 

  c)zakaz stosowania cucla i gruzu budowlanego dla nawierzchni pieszych i jezdnych w rozwi>zaniach tymczasowych 
i docelowych. 

 
8. KDW Teren komunikacji: placyk nawrotowy do zawracania pojazdów na zakoMczeniu istniej>cej ulicy obsługuj>cej istniej>c> 

zabudowC. 
 

9. NOp Teren przepompowni Wcieków. 
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§ 9. Ustalenia dotycz>ce szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomoWci objCtych 
planem. 

 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWci objCtych zmian> planu okreWla rysunek 
planu stanowi>cy zał>cznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
2. Źopuszcza siC inny podział na działki zabudowy 

rekreacyjnej indywidualnej przy zachowaniu 
nastCpuj>cych zasad i warunkówŚ 
  a) front działki nie moce być mniejszy nic 40,0 m, 
  b) granice działek, w stosunku do osi dróg nie mog> 

odbiegać od k>ta prostego o wiCcej nic 15o
, 

  c) powierzchnia jednej działki nie moce być mniejsza nic 
1200 m

2
. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia koMcowe 
 

§ 10. Na obszarze objCtym planem, zgodnie z art. 113 
ust. 2, w zwi>zku z przepisami art. 114 ustawy Prawo 
ochrony Wrodowiska wskazuje siC teren zabudowy 
rekreacji indywidualnej (ML), nalec>cy do terenów 
przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) 
nalec>cy do terenów przeznaczonych pod zabudowC 
mieszkaniow>, podlegaj>ce ograniczeniom 
dopuszczalnego poziomu hałasu z tytułu przepisów 
ochrony Wrodowiska. 

 
§ 11. Przepis art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy, dotycz>cy 

obowi>zkowego okreWlenia zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - 
nie ma zastosowania w ustaleniach niniejszego planu 
miejscowego. 

 
§ 12. Przepis art. 15 ust. 2 pkt 5 ustawy, dotycz>cy 

obowi>zkowego okreWlenia wymagaM wynikaj>cych 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - nie ma 
zastosowania w ustaleniach niniejszego planu. 

 
§ 13. Przepis art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy dotycz>cy 

obowi>zkowego okreWlenia granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych 
ochronie, ustalonych na podstawie odrCbnych przepisów, 
w tym terenów górniczych a takce naraconych na 
niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych osuwaniem 
siC mas ziemnych - nie ma zastosowania w ustaleniach 
niniejszego planu. 

 
§ 14. Przepis art. 15 ust. 2 pkt 9 ustawy, dotycz>cy 

obowi>zkowego okreWlenia szczególnych warunków  
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
ucytkowaniu, w tym zakazu zabudowy - nie ma 
zastosowania w ustaleniach niniejszego planu. 

§ 15. Ustalenia dotycz>ce sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania 
i ucytkowania terenówŚ 

 
1. Źo czasu zagospodarowania terenów zgodnie 

z planem utrzymuje siC dotychczasowe ucytkowanie 
terenu. 

 
2. Wprowadza siC zakaz lokalizowania tymczasowego 

zagospodarowania terenu. 
 

3. Wprowadza siC zakaz sytuowania tymczasowych 
obiektów budowlanych z wyj>tkiem zaplecza budowy na 
czas jej trwania. 

 
§ 16. Ustalenia dotycz>ce wysokoWci stawek 

procentowych stanowi>cych podstawC do okreWlania 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4: 
 

Lp. 
Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem 

WysokoWć 
procentowa 

stawki 

1 ML 30 
2 ML w strefie uci>cliwoWci drogi krajowej 20 
3 MLi 1 

4 
MLi w strefie uci>cliwoWci obejWcia  
drog> krajow> 

1 

5 MNi 1 
6 R 1 

7 LS 1 
8 KD 8 1 
9 KDW 10, KDW 8 30 

10 KDW 30 
11 NOp 1 

 
§ 17. Trac> moc na obszarze objCtym niniejszym 

planem miejscowym ustalenia i rysunek „Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
rekreacyjnych we wsi Źłucek, gm. Jedwabno,               
woj. olsztyMskie”, zatwierdzonego uchwał> Nr IX/73/95 
Rady Gminy w Jedwabnie z dnia 5 lipca 1995 r., (Dz. Urz. 
Woj. OlsztyMskiego z 1995 r. Nr 20/2005, poz. 259). 

 
§ 18. Nieustalone w planie warunki zabudowy 

i zagospodarowania terenu reguluj> (odpowiednio) 
właWciwe przepisy techniczne i budowlane. 

 
§ 19. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi żminy 

Jedwabno. 
 
§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa WarmiMsko-Mazurskiego. 
 
§ 21. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od 

daty jej ogłoszenia w Źzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>ca Rady żminy Jedwabno 
Maria Pyrzanowska 
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXIV/198/10 
Rady Gminy Jedwabno 
z dnia 24 marca 2010 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXIV/198/10 
Rady Gminy Jedwabno 
z dnia 24 marca 2010 r. 

 
Na podstawie 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, z 2004 r. 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, Nr 225, poz. 1635 i z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), 
Rada żminy Jedwabno postanawia, co nastCpujeŚ 

1. Stwierdza siC zgodnoWć miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedwabno w obrCbie 
geodezyjnym Źłucek z ustaleniami „Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedwabno” 
uchwalonym uchwał> Nr XIII/95/2000 Rady żminy Jedwabno z dnia 27 czerwca 2000 r. 

2. Do projektu planu miejscowego nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy. 
3. Realizacja ustaleM planu miejscowego nie obejmuje inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalec>cych do zadaM 

własnych gminy. 
 

1338 

UCHWAŁA Nr XLII/230/2010 

Rady żminy Łukta 

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłatach nalecnoWci pieniCcnych o charakterze cywilnoprawnym 

przysługuj>cych gminie. 

 

Na podstawie art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240) Rada żminy Łukta uchwala, co nastCpujeŚ 

 
§ 1. Uchwała okreWla zasady i tryb umarzania, 

odraczania terminu oraz rozkładania na raty zapłaty 
wymagalnych nalecnoWci pieniCcnych o charakterze 
cywilnoprawnym przypadaj>cych od dłucnika gminie i jej 
jednostkom organizacyjnym. 

 
§ 2. Ucyte w treWci uchwały okreWlenia, oznaczaj>Ś 

- nalecnoWć pieniCcna - przypadaj>ca od dłucnika, 
według stanu na dzieM stosowania ulgi, kwota 
nalecnoWci wraz z odsetkami oraz kosztami jej 
dochodzenia, 

- dłucnik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka 
organizacyjna nie posiadaj>ca osobowoWci prawnej, 

- jednostka organizacyjna gminy - jednostka 
budcetowa, 

- ulga w spłacie - umorzenie, rozłocenie zapłaty na 
raty, odroczenie terminu zapłaty. 

 
§ 3. 1. Przepisów uchwały nie stosuje siC do 

nalecnoWci, co do których stosowanie ulg okreWlaj> 
odrCbne przepisy. 

 
2. W procedurze stosowania ulg na wniosek podmiotu 

prowadz>cego działalnoWć gospodarcz> uwzglCdniać 
nalecy przepisy reguluj>ce udzielanie pomocy publicznej. 

 
3. Ulga, o której mowa w ust. 2 stanowi>ca pomoc de 

minimis, moce być udzielona wył>cznie przy zachowaniu 
warunków rozporz>dzenia Komisji (Wź) nr 1998/2006 
z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 
i 88 Traktatu do pomocy de minimis. 

 
4. Udzielenie ulgi, która stanowi pomoc de minimis, 

wymaga dodatkowego przedłocenia wszystkich 
zaWwiadczeM o pomocy de minimis, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku 
o postCpowaniu w sprawach dotycz>cych pomocy 

publicznej (Dz. U. z 2007 roku, Nr 59, poz. 404) oraz 
informacji, o której mowa w rozporz>dzeniu Rady 
Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu 
informacji przedstawionych przez podmiot ubiegaj>cy siC 
o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) - według 
wzoru stanowi>cego zał>cznik do w/w rozporz>dzenia. 

 
5. Udzielenie pomocy de minimis nie bCdzie mocliwe, 

w przypadku gdy jej udzieleniem spowodowałoby 
przekroczenie dopuszczalnej wielkoWci, b>da 
intensywnoWci pomocy innej nic de minimis. 

 
6. Beneficjent pomocy zobowi>zany jest do 

przechowywania dokumentów zwi>zanych z uzyskan> 
pomoc> de minimis przez okres co najmniej 10 lat od dnia 
jej uzyskania. 

 
§ 4. NalecnoWć pieniCcna moce być umorzona 

w całoWci lub w czCWci, w przypadku jej całkowitej 
nieWci>galnoWci, jeceli zachodzi jedna z nastCpuj>cych 
przesłanekŚ 
  a) dłucnik - osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiaj>c cadnego 

maj>tku lub pozostawił ruchomoWci nie podlegaj>ce egzekucji 
na podstawie odrCbnych przepisów, albo pozostawiła 
przedmioty codziennego ucytku domowego, których wartoWć 
nie przekracza kwoty 6.000 złś 

  b) w wyniku postCpowania egzekucyjnego zapadło orzeczenie 
o jego umorzeniu z powodu braku mienia mog>cego słucyć 
zaspokajaniu wierzyciela lub postCpowanie egzekucyjne 
okazało siC nieskuteczne z innych powodówś 

  c) dłucnik i osoby pozostaj>ce na jego utrzymaniu byliby 
pozbawieni Wrodków utrzymaniaś 

  d) nie mocna ustalić osoby dłucnika, jego miejsca zamieszkania 
b>da siedziby; 

  e) dłucnik - osoba prawna - został wykreWlony z rejestru osób 
prawnych, a odpowiedzialnoWć za długi nie przechodzi 
z mocy prawa na osoby trzecie; 

  f) s>d umorzył postCpowanie upadłoWciowe lub oddalił wniosek 
o ogłoszenie upadłoWci z powodu braku maj>tku na 
zaspokojenie kosztów postCpowania (art. 13 oraz art. 361 - 
Prawa upadłoWciowego i naprawczego); 

  g) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ce w postCpowaniu 
windykacyjnym nie uzyska siC kwoty wycszej od kosztów 
dochodzenia i egzekucji; 


