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UCHWAŁA Nr XXVIII/192/2009 

Rady żminy Iłowo-Osada 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego żminy Iłowo-Osada. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, ze zmianami w 2002 r. - Dz. U. 2002 Nr 23, 
poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 
1806; w 2003 r. - Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 
w 2004 r. - Dz. U. 2002 Nr 153, poz. 1271, Dz. U. 2004 Nr 
102, poz. 1155, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. 2002 Nr 214, 
poz. 1806; w 2005 r. - Nr 172, poz. 1441; w 2006 r. - Nr 17, 
poz. 128, Dz. U. 2005 Nr 175, poz. 1457, Dz. U. 2006 Nr 
181, poz. 1337, Dz. U. 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. 
2008 r. Nr 223, poz. 1458, Dz. U. 2009 r. Nr 52, poz. 420); 
art. 14, 20, 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami w 2004 r. - Dz. U. 2004 Nr 6, poz. 
41, Nr 141, poz. 1492; w 2005 r. - Dz. U. 2005 Nr 113, poz. 
954, Nr 130, poz. 1087; w 2006 r. - Dz. U. 2006 r. Nr 45, 
poz. 319; w 2007 r. - Dz. U. 2006 Nr 225, poz. 1635, Dz. U. 
2007 r. Nr 127, poz. 880; w 2008 r. - Dz. U. 2008 Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413); Dz. U. 
2008 r. Nr 199, poz. 1227, Dz. U. 2008 r. Nr 201, poz. 1237, 
Dz. U. 2008 r. Nr 220, poz. 1413 oraz uchwały Nr 
XIV/111/08 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 23 czerwca 
2008 r. i Nr XIII/101/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. 
o przyst>pieniu do sporz>dzenia Zmiany Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Rada Gminy 
uchwala co nastCpujeŚ 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Zakres regulacji planu  
 
1. Uchwala siC ZmianC Miejscowych Planów 

Zagospodarowania Przestrzennego - zwan> w dalszej 
czCWci uchwały „Zmian> Planu” - dotycz>c> fragmentów 
areału wsi Białuty, Brodowo, Dawierznia, Iłowo-Osada, 
Mławka. 

 
2. Ustalenia Zmiany Planu bCd>ce treWci> 

przedmiotowej Uchwały odnosz> siC do obszarów 
okreWlonych w Uchwale Nr XIV/111/08 Rady Gminy Iłowo-
Osada z dnia 23 czerwca 2008 r. i Nr XIII/101/08 z dnia 
21 kwietnia 2008 r., o przyst>pieniu do sporz>dzenia 
Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania 
Przestrzennego uchwalonych uchwałami Rady Gminy 
Iłowo-Osada: Nr V/45/2003 z 28 kwietnia 2003 r. 
Nr V/46/2003 z 28 kwietnia 2003, Nr X/99/2003 z 15 
grudnia 2003 r. 

 
3. Integralnymi czCWciami Uchwały s>Ś 

 
  1) czCWć tekstowa Zmiany Planu bCd>ca treWci> 

przedmiotowej Uchwałyś 
 
  2) rozstrzygniCcie o zgodnoWci Planu z ustaleniami 

„Zmiany studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowo-
Osada” uchwalonej uchwał> Nr XXVIII/191/09 Rady 
Gminy Iłowo-Osada z dnia 30.12.2009 r. bCd>ce 
zał>cznikiem nr 1 do Uchwałyś 

 
  3) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu Zmiany Planu - bCd>ce zał>cznikiem nr 2 do 
Uchwałyś 

 
  4) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 

w Zmianie Planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej które nalec> do zadaM własnych gminy - 
zał>cznik nr 3 do Uchwałyś 

 
  5) czCWć graficzna Zmiany Planu - rysunki w skali 1:5000, 

1:1000 - bCd>ce zał>cznikami nr 4, 5, 6, 7, 8, 9 do 
Uchwały. 
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4. Zmiana Planu zawiera uregulowania - w zalecnoWci 
od problematyki wystCpuj>cej w granicach obszarów - 
w zakresie: 
 
  1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj>cych 

tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania, 

 
  2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 
 
  3) zasad ochrony Wrodowiska i przyrody, 
 
  4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej, 
 
  5) wymagaM wynikaj>cych z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznej, 
 
  6) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie na mocy przepisów 
odrCbnych, 

 
  7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej, 
 
  8) szczegółowych warunków zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakazy 
zabudowy, 

 
  9) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału 

nieruchomoWci, 
 
  10) sposobów tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenów, 
 
  11) stawek procentowych na podstawie których ustala 

siC opłatC od wzrostu wartoWci nieruchomoWci 
spowodowanej ustaleniami Planu. 

 
5. Oznaczenia na rysunkach Zmiany Planu obowi>zuj> 

w zakresie: 
 
  1) granic obszarów objCtych opracowaniem, 
 
  2) symboli terenów - literowych i cyfrowych - 

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

 
  3) linii rozgraniczaj>cych tereny o rócnym sposobie 

ucytkowania b>da rócnych zasadach 
zagospodarowania, 

 
  4) kategorii dróg i ulic, 
 
  5) linii zabudowy, 
 
  6) geometrycznych zasad podziału terenów na działki 

budowlane. 
 

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

granicami opracowania. 
 

§ 2. Rozumienie podstawowych okreWleM stosowanych 
w niniejszej Uchwale. Ilekroć jest mowa oŚ 

 

1. ustawie - nalecy przez to rozumieć ustawC z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

 
2. ustawie - nalecy przez to rozumieć ustawC z 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 
 
3. rysunku Zmiany Planu - nalecy przez to rozumieć 

rysunki na mapach w skali 1Ś1000, 1Ś5000 bCd>ce 
zał>cznikami nr 4 - 9 do Uchwałyś 

 
4. uchwale - nalecy przez to rozumieć niniejsz> 

UchwałC Rady Gminy Iłowo-Osada dotycz>c> 
zagospodarowania obszarów objCtych Zmian> Planuś 

 
5. przepisach odrCbnych - nalecy przez to rozumieć 

przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 
ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikaj>ce 
z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 
Kodeksu PostCpowania Administracyjnego) a  w 
szczególnoWciś 

- Prawo ochrony Wrodowiska, 
- Prawo geologiczne i górnicze, 
- Ustawa o odpadach, 
- Ustawa o drogach publicznych, 
- Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
- Prawo wodne, 
- Ustawa o gospodarce nieruchomoWciami, 
- Ustawa o powszechnym obowi>zku obrony 

Rzeczpospolitej Polskiej, 
- Ustawa o lasach 
- Ustaw o ochronie gruntów rolnych i leWnych, 
- akty prawa lokalnego, 
- Prawo budowlane; 

 
6. obszarze - nalecy przez to rozumieć obszar objCty 

Zmian> Planu w granicach ustalonych Uchwałami Rady 
Gminy; 

 
7. terenie - nalecy przez to rozumieć czCWć obszaru 

wyznaczonego na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi, o okreWlonym przeznaczeniu, 
oznaczonego symbolem cyfrowym i literowym; 

 
8. działce budowlanej - nalecy przez to rozumieć 

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 aktów prawa 
miejscowego; 

 
9. przeznaczeniu podstawowym - nalecy przez to 

rozumieć takie przeznaczenie które powinno dominować 
(przewacać) na terenie oznaczonym symbolem cyfrowym 
i literowym; 

 
10. przeznaczeniu dopuszczalnym - nalecy przez to 

rozumieć przeznaczenie które moce być realizowane po 
spełnieniu ustalonych w Zmianie Planu warunków jego 
dopuszczenia; 

 
11. zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - nalecy 

przez to rozumieć zabudowC mieszkaniow> na działkach 
indywidualnych, z budynkami zawieraj>cymi do 
2 mieszkaM, o okreWlonych w  Planie gabarytach 
i spełniaj>c> wymogi przepisów odrCbnychś 

 
12. usługach podstawowych - nalecy przez to 

rozumieć usługi zaspakajaj>ce codzienne potrzeby 
mieszkaMców, o małym zasiCgu WwiadczeM np. sklepy 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 41   Poz. 749 
 

- 2328 - 

z artykułami podstawowymi jedno lub kilkubrancowe 
(spocywcze, wCdliniarskie, z artykułami gospodarstwa 
domowego itp.), punkty usługowe nieuci>cliwe np. 
fryzjerskie, szewskie, krawieckie itp., oraz gabinety 
i pracownie dla wolnych zawodówś 

 
13. usługach wbudowanych - nalecy przez to rozumieć 

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

 
14. elektrowni wiatrowej - nalecy przez to rozumieć obiekt 

na który składaj> siCŚ wieca, urz>dzenia pr>dotwórcze oraz 
towarzysz>ca infrastruktura technicznaś 

 
15. farmie wiatrowej - nalecy przez to rozumieć 

poł>czone i współpracuj>ce ze sob> elektrownie wiatrowe; 
 
16. izofonie - oznacza to krzyw> jednakowego 

poziomu głoWnoWci dawiCkuś 
 
17. terenie biologicznie czynnym - nalecy przez to 

rozumieć grunt rodzimy pokryty roWlinnoWci> oraz wodC 
powierzchniow> na działce budowlanej a takce 50 % sumy 
nawierzchni tarasów i stropodachów, urz>dzonych jako stałe 
trawniki lub kwietniki na podłocu zapewniaj>cym ich 
naturaln> wegetacj> o powierzchni nie mniejszej nic 10 m2

; 
 
18. pasie drogowym - nalecy przez to rozumieć 

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

 
19. drodze - nalecy przez to rozumieć drogC publiczn>ś 
 
20. ulicy - nalecy przez to rozumieć drogC na terenie 

zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy; 
 
21. zjeadzie - nalecy przez to rozumieć poł>czenie 

drogi publicznej z nieruchomoWci> połocon> przy drodze, 
stanowi>ce bezpoWrednie miejsce dostCpu do drogi 
publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu 
zagospodarowaniu przestrzennym, 

 
22. nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalecy przez to 

rozumieć wyznaczon> dla terenu liniC lokalizowania 
budynków w stosunku do linii rozgraniczaj>cej drógś linia 
ta pozwala na odsuniCcie budynku w kierunku przeciwnym 
nic jezdniaś 

 
23. obowi>zuj>cej linii zabudowy - nalecy przez to 

rozumieć obligatoryjn> liniC lokalizowania budynków 
w stosunku do linii rozgraniczaj>cej dróg, z zachowaniem 
zasad ustalonych w § 9 ust. 1 pkt 9 przedmiotowej 
uchwałyś 

 
24. głównej kalenicy budynku - nalecy przez to 

rozumieć najdłucsz> kalenicC dachu bCd>c> krawCdzi> 
przeciCcia dwóch połaci dachowych nad zasadnicz> brył> 
budynku; 

 
25. rozumienie okreWleM maj>cych odniesienie 

w przepisach odrCbnych moce ulec zmianie - jeceli 
zostanie zmienione w odpowiednich aktach prawnych 
wycszego rzCdu. 
 
 

Rozdział 2 
Ustalenia realizacyjne dla obszarów objCtych 

opracowaniem 
 

§ 3. Przeznaczenie terenówŚ  
 
1. Tereny oznaczone symbolem MN przeznacza siC 

pod zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn> 
z dopuszczeniem usług podstawowych wbudowanych na 
warunkach okreWlonych w ustaleniach planistycznych dla 
poszczególnych terenów. W granicach terenów ustala siC 
zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii 
bezprzewodowej. 

 
2. Tereny oznaczone symbolem MW przeznacza siC 

pod zabudowC mieszkaniow> wielorodzinn> 
z dopuszczeniem urz>dzeM i obiektów towarzysz>cych 
według ustaleM szczegółowych dla poszczególnych 
terenów. W granicach terenów ustala siC zakaz lokalizacji 
stacji bazowych telefonii bezprzewodowej. 

 
3. Teren o symbolu PE przeznacza siC pod 

powierzchniow> eksploatacje surowców mineralnych 
z dopuszczeniem urz>dzeM i obiektów zwi>zanych 
z działalnoWci> górnicz>. 

 
4. Tereny o symbolu ZN przeznacza siC pod zieleM 

nieurz>dzon>. 
 
5. Tereny o symbolu R/EEw przeznacza siC pod 

uprawy rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni 
wiatrowych. 

 
6. Teren o symbolu P/Ug/EEw przeznacza siC pod 

obiekty produkcyjne, magazynowe, składy i usługi 
gospodarcze z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni 
wiatrowych. 
 

7. Tereny o symbolu Ls przeznacza siC pod kompleksy 
leWne. 

 
8. Tereny oznaczone symbolem KE to korytarz 

ekologiczny towarzysz>ce rzece Mławce. W granicach 
korytarza ustala siC zakaz lokalizacji stacji bazowych 
telefonii bezprzewodowej, wiec elektrowni wiatrowych, 
oraz obiektów budowlanych. 

 
9. Tereny o symbolach KD przeznacza siC pod pasy 

drogowe: 
 

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

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

- KD-Lg drogi lokalne gminne klasy L i ulice w ci>gach 
dróg lokalnych gminnych, 

- KD-D drogi i ulice dojazdowe. 
 

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego:  

 
1. wyposacenie terenów w infrastrukturC techniczn>ś 
 
2. realizacja układów drogowych równoczeWnie 

z wyposacaniem w infrastrukturC techniczn>ś 
 
3. rozbudowa istniej>cych układów drogowych 

z dostosowaniem do zwiCkszaj>cego siC ruchu pojazdówś 
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4. w obrCbie terenów budowlanych zabezpieczenie 
niezbCdnej iloWci miejsc parkingowychś 

 
5. utrzymanie porz>dku i czystoWci zgodnie z aktualnie 

obowi>zuj>cym „Regulaminem utrzymania porz>dku 
i czystoWci na terenie gminy”. 

 
§ 5. Zasady ochrony Wrodowiska i przyrody  
 
1. W zakresie ochrony Wrodowiska i przyrody: 

 
  1) zakaz wprowadzania Wcieków nieoczyszczonych do 

wód i glebyś odprowadzaj>cy Wcieki zobowi>zani s> 
zapewnić ochronC wód poprzez budowC i eksploatacjC 
urz>dzeM słuc>cych tej ochronie stosownie do 
przepisów odrCbnychś 

 
  2) ograniczenie emisji zanieczyszczeM do powietrza - 

wprowadzanie pyłów i gazów - do poziomu 
dopuszczalnego, ustalonego dla strefy w której lec> 
obszary objCte opracowaniemś 

 
  3) ograniczenie ponadnormatywnego oddziaływania 

przedsiCwziCć do granic działki przeznaczonej do 
zainwestowania; a w przypadku elektrowni wiatrowych 
do granic ponadnormatywnego oddziaływania 
odpowiadaj>cego izofonie 45 dBA w porze nocnej dla 
przedsiCwziCcia znacz>co oddziaływuj>cego na 
Wrodowisko 

 
  4) stosowanie w kotłowniach niskoemisyjnych systemów 

grzewczych; 
 
  5) dopuszczalny poziom hałasu odpowiadaj>cy 

planowanej funkcji terenu stosownie do przepisów 
odrCbnych dotycz>cych ochrony Wrodowiska oraz 
obowi>zuj>cych aktualnie progowych poziomów 
hałasuś 

 
  6) zagospodarowanie odpadów stałych komunalnych 

i produkcyjnych stosownie do przepisów lokalnych 
gminnych; 

 
  7) zakaz realizacji ci>gów infrastruktury technicznej 

w sposób mog>cy naruszać równowagC w Wrodowiskuś 
 
  8) zakaz likwidacji istniej>cych zalesieM i zadrzewieM za 

wyj>tkiem potrzeb zwi>zanych z realizacj> urz>dzeM 
infrastruktury technicznej i komunikacji oraz 
zagrocenia ludzi i mienia; 

 
  9) zakaz budowy indywidualnych oczyszczalni Wcieków 

w granicach działek mieszkaniowych jednorodzinnychś 
 
  10) ochrona istniej>cych cieków i oczek wodnych, 

pozostawienie pasa dostCpu wzdłuc cieków zgodnie 
z przepisami odrCbnymiś 

 
  11) wzbogacanie krajobrazu poprzez nasadzenia drzew 

i krzewów ozdobnych i ucytkowychś 
 
  12) sukcesywna rekultywacja terenów poeksploatacyjnych; 
 

  13) d>cenie do zminimalizowania negatywnego 
oddziaływania na Wrodowisko w zakresie klimatu 
akustycznego, promieniowania elektromagnetycznego 

i wpływu na awifaunC przez zastosowanie 
nowoczesnych technik. 

 

2. Obszary objCte opracowaniem lec> poza strefami 
ochrony krajobrazowej. 
 

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
 
1. W granicach obszarów objCtych Zmian> Planu brak 

obiektów podlegaj>cych ochronie na podstawie Ustawy 
z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. 

 
2. Na obszarze objCtym Zmian> Planu nalecy 

przeprowadzić przedinwestycyjne, powierzchniowe 
badania archeologiczne (AZP) których wyniki posłuc> do 
wydania dalszych warunków konserwatorskich. 

 
3. W trakcie robót budowlanych moce zaistnieć 

potencjalna mocliwoWć natrafienia na zabytki 
archeologiczne nierozpoznane. W takiej sytuacji istnieje 
obowi>zek powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków o znalezisku oraz przeprowadzenie 
niezbCdnych badaM ratowniczych stosownie do przepisów 
odrCbnych. 
 

§ 7. PrzestrzeM publiczna  
 
1. W granicach obszarów objCtych opracowaniem, 

Studium UwarunkowaM i Kierunków Zagospodarowania 
Gminy Iłowo-Osada nie wyodrCbnia przestrzeni 
publicznych. 

 
§ 8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie na mocy przepisów 
odrCbnych  

 
1. W granicach obszarów objCtych Planem, brak 

terenów i obiektów podlegaj>cych ochronie na mocy 
przepisów odrCbnych. 

 
§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
 
1. Komunikacja drogowa: 

 
  1) BezpoWredni> obsługC komunikacyjn> działek pełnić 

bCd>Ś 
 

a) ulice wewnCtrzne niepubliczne, o szerokoWci 6-8 m 
obsługuj>ce pojedyncze nieruchomoWci, 

 
b) ulice dojazdowe KD-D o szerokoWci 10-12 m 

w liniach rozgraniczaj>cych, jednojezdniowe, 
o dwóch kierunkach ruchu, z chodnikami po jednej 
lub obu stronach jezdni; 

 
c) ulice w ci>gach dróg lokalnych KD-Lg o szerokoWci 

12-15 m jednojezdniowe, o dwóch kierunkach 
ruchu, z chodnikami po jednej lub obu stronach 
jezdni; 

 
d) droga powiatowa KD-Zp (kategorii Z) o szerokoWci 

20 m w liniach rozgraniczaj>cychś 
 
  2) Na skrzycowaniach dróg i ulic nalecy zabezpieczyć 

WciCcia linii rozgraniczaj>cych zgodnie z przepisami 
odrCbnymi i rysunkiem Planu nie mniejsze nic 5x5 m. 
Realizacja zabudowy i zagospodarowania działek 
narocnych uwzglCdniać musi przepisy odrCbne 
dotycz>ce warunków widocznoWci na skrzycowaniach 
i zjazdach; 
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  3) Projekty budowlane z wł>czeniem do drogi powiatowej 
nalecy uzgodnić z właWciwym zarz>dc> drogiś 

 
  4) Drogi gminne i powiatowe nalecy dostosować do 

wymogów technicznych ustalonych w przepisach 
odrCbnychś 

 
  5) Drogi powiatowe w granicach terenów objCtych 

opracowaniem dostosowane s> do przenoszenia 
nacisku do 78,4 kN (8t) na pojedyncz> oW pojazdu. 
W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu 
technicznego dróg na obszarach objCtych Zmian> 
Planuś Zarz>dca drogi moce w oparciu o przepisy 
odrCbne wprowadzić ograniczenia masy całkowitej 
pojazdów lub dopuszczalnych nacisków na oW w celu 
ochrony dróg przed zniszczeniemś 

 
  6) W pasach ulicznych realizowane bCd>Ś 

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

 
  7) Dla   obiektów   mieszkaniowych,   usługowych  i  

produkcyjnych nalecy przewidzieć niezbCdn> iloWć 
miejsc postojowych w granicach działki przeznaczonej 
do zainwestowania: 

 
a) na terenach zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej 1,2 miejsca postojowe na jedno 
mieszkanie; 

 
b) na działkach mieszkaniowych jednorodzinnych 

minimum 1 do 2 m.p. na jedno mieszkanie; 
 
c) dla obiektów handlowych o powierzchni ucytkowej 

powycej 50 m2
 - minimum 6 miejsc 

parkingowych/200 m
2
 pow. ucytkowej oraz 

1 m.p./10 zatrudnionych; 
 
d) dla obiektów gastronomii minimum 2 m.p./8 miejsc 

gastronomicznych oraz 1m.p./10 zatrudnionych; 
 
e) dla rzemiosł rócnych - minimum 3 m.p./1002 pow. 

ucytk. oraz minimum 1 m.p./10 zatrudnionych; 
 
f) iloWć miejsc postojowych w punktach c, d, e nalecy 

zwiCkszyć o miejsce dla pojazdu osoby 
niepełnosprawnejś 

 
  8) Ogrodzenia działek od strony dróg nalecy realizować 

po planowanych liniach rozgraniczaj>cych pasów 
drogowych. Ustala siC zakaz realizacji bram 
wjazdowych na działki usytuowane przy 
skrzycowaniach dróg, na WciCciach narocników linii 
rozgraniczaj>cych. Wjazdy na działki połocone przy 
skrzycowaniach ulic i dróg nalecy zawsze realizować 
na ulicC lub drogC nicszej kategorii, w miejscu 
maksymalnie oddalonym od skrzycowania. 

 
  9) Obowi>zuj>ce lub nieprzekraczalne linie zabudowy 

nalecy przyjmować według rysunku Zmiany Planu. 
Poza linie zabudowy w kierunku drogi mog> 
wykraczać jedynie zadaszenia nad wejWciami lub 
wjazdami do garacy, wykusze lub inne nadwieszone 
czCWci budynku, balkony, tarasy ziemne. 
Dopuszczalne wykroczenia nie mog> być wiCksze nic 
2 m od linii zabudowy, jednoznacznej z licem Wciany. 

 
 
 

2. Infrastruktura techniczna: 
 
  1) Podstawowe urz>dzenia sieciowe prowadzone bCd> 

w pasach ulicznych przył>cza przez tereny prywatne. 
Urz>dzenia sieciowe powinny spełniać warunki 
okreWlone w przepisach odrCbnych. 

 
  2) W pasach ulicznych przewiduje siC prowadzenie 

nastCpuj>cych urz>dzeM sieciowychŚ 
- wodoci>g, 
- kanalizacja sanitarna rozdzielcza, 
- kanalizacja deszczowa, 
- linie energetyczne komunalno-oWwietleniowe 

niskiego napiCcia, linie Wredniego napiCcia, 
- linie telefoniczne skanalizowane, 
- docelowo sieć gazu ziemnego. 

 
  3) Zaopatrzenie w wodCŚ 
 

a) Wszystkie obiekty na obszarach objCtych Zmian> 
Planu zaopatrywane bCd> w wodC z wodoci>gów 
zbiorowych; 

 
b) Sieć wodoci>gowa powinna być wyposacona 

w hydranty uliczne p.poc spełniaj>ce wymagania 
przepisów odrCbnychś 

 
c) Warunki realizacji przył>czy wodoci>gowych 

okreWl> zarz>dcy sieci. 
 
  4) Odprowadzanie Wcieków bytowychŚ 
 

a) WieW Iłowo-Osada połocona jest na obszarze 
Aglomeracji Iłowo-Osada ustanowionej przez 
WojewodC WarmiMsko-Mazurskiego Rozporz>dzeniem 

nr 26 z dnia 28 lipca 2005 r. co skutkuje nakazem 
realizacji systemów kanalizacji zbiorczej 
i oczyszczalni Wcieków zgodnie z Krajowym 
Programem Oczyszczania Vcieków Komunalnych 
do 31 grudnia 2015 r. Dopuszcza siC do tego 
terminu tymczasowe gromadzenie Wcieków na 
działkach mieszkaniowych jednorodzinnych 
w atestowanych zbiornikach szczelnych 
oprócnianych okresowo przez specjalistyczne 
przedsiCbiorstwo do punktu zlewnego przy 
oczyszczalni Wcieków. Vcieki bytowe z budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych nalecy odprowadzić 
do kanalizacji sieciowej; 

 
b) Dopuszcza siC gromadzenie Wcieków bytowych na 

działek mieszkaniowych jednorodzinnych we wsi 
Brodowo i Mławka w atestowanych zbiornikach 
szczelnych oprócnianych okresowo przez 
specjalistyczne przedsiCbiorstwo do punktu 
zlewnego przy oczyszczalni Wcieków. Z chwil> 
realizacji systemów sieciowych nalecy zlikwidować 
zbiorniki i budynki podł>czyć do sieci 
kanalizacyjnej; 

 
c) Wyklucza siC realizacjC przydomowych 

oczyszczalni Wcieków w granicach działek 
mieszkaniowych jednorodzinnych. 

 
  5) Odprowadzenie wód opadowychŚ 
 

a) Wszystkie ulice z chwil> wyposacenia 
w nawierzchnie trwałe musz> być wyposacone 
w sieć kanalizacji deszczowej. Wody opadowe 
odprowadzane bCd> wówczas przez spływ 
powierzchniowy, wpusty deszczowe z osadnikami 
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i kanały deszczowe w pasie jezdni do najblicszego 
odbiornika, zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

 
b) Wody opadowych z budynków i powierzchni 

utwardzonych odprowadzane bCd> docelowo do 
sieci kanalizacji deszczowej. Jako rozwi>zanie 
alternatywne dopuszcza siC zagospodarowanie 
wód opadowych w granicach działki do której 
inwestor bCdzie posiadał tytuł prawny (np. dla 
potrzeb ogrodowych); 

 
c) Wody opadowe z dróg poza terenem zabudowy 

odprowadzane bCd> przez spływ powierzchniowy 
do rowów przydrocnychś 

 
  6) Usuwanie odpadów stałychŚ 
 

a) System organizacyjny usuwania odpadów na 
terenie gminy okreWlaj> przepisy odrCbne lokalneś 

 
b) Miejsca gromadzenia odpadów stałych na 

działkach nalecy uzgodnić z firm> dokonuj>c> ich 
odbioru. Zakazuje siC ustawiania pojemników 
w pasie ulicznym. Przy ustawianiu pojemników od 
strony ulicy nalecy wykonać na ten cel nisze 
w ogrodzeniu działki lub inne formy oddzielenia 
uci>cliwoWci, przy jednoczesnym zapewnieniu 
dostCpu do pojemników dla słucb usuwaj>cych 
odpady; 

 
c) Odpady niebezpieczne jak oleje silnikowe, 

przekładniowe, smarowe itp. powinny być 
odbierane przez specjalistyczne przedsiCbiorstwo 
i utylizowane zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

 
  7) Zaopatrzenie w ciepłownictwo, gazyfikacjaŚ 
 

a) Obiekty w granicach Zmiany Planu zaopatrywane 
bCd> w ciepło ze aródeł indywidualnych. 
W kotłowniach nalecy stosować systemy 
niskoemisyjne; 

 
b) We wsiach w których mocliwa bCdzie ze 

wzglCdów ekonomicznych realizacja sieci gazu 
ziemnego, trasy sieci gazowej lokalizować nalecy 
w pasach ulicznych. Kacda działka bCdzie 
wówczas podł>czona do sieci poprzez 
indywidualne przył>cze gazowe na warunkach 
okreWlanych przez zarz>dcC sieciś 

 
c) Szafki dla urz>dzeM redukcyjno-pomiarowych 

sytuować nalecy w ogrodzeniu działki od strony 
drogi, z otwieraniem na stronC drogiś 

 
d) Sieci gazowe nalecy realizować zgodnie 

z aktualnie obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi 
dotycz>cymi warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadaćś 

 
  8) Energetyka: 
 

a) Wszystkie przedsiCwziCcia w granicach objCtych 
Zmian> Planu zaopatrywane bCd> w energiC 
elektryczn> z istniej>cej sieci elektro- 
energetycznej SN 15kV poprzez stacje 
transformatorowe 15/0,4kV przy dostosowaniu do 
zwiCkszonego obci>cenia i zachowania 
parametrów jakoWciowych energii okreWlonych 
w przepisach odrCbnych. Zapotrzebowanie energii 
dla planowanych obiektów okreWl> poszczególni 

inwestorzy na etapie wyst>pienia o przydział mocy, 
a warunki przył>czenia okreWli PrzedsiCbiorstwo 
Energetyczne na wniosek Podmiotu 
Przył>czanego. 

 
b) Linie komunalno-oWwietleniowe nalecy realizować 

w pasach ulicznych, przył>cza na terenach 
prywatnych w postaci kablowej na warunkach które 
okreWli zarz>dca sieci. 

 
c) Ewentualna lokalizacja nowych stacji 

transformatorowych realizowana bCdzie w miarC 
wzrostu zapotrzebowania, a miejsce lokalizacji 
wynikać bCdzie z równowacenia obci>ceM i planu 
budowlanego terenu. 

 
d) Na terenach wsi Białuty planuje siC lokalizacjC 

farmy wiatrowej. Ustalenia dla realizacji 
przedsiCwziCcia według § 10 ust. 2 przedmiotowej 
uchwały. 

 
e) Energia elektryczna generowana w farmie 

wiatrowej przekazywana bCdzie do sieci elektro-
energetycznej ogólnokrajowej liniami kablowymi 
lub napowietrznymi. Przył>czenie planowanych 
elektrowni bCdzie mogło nast>pić na podstawie 
okreWlonych przez zarz>dcC sieci dystrybucyjnej 
warunków przył>czenia, po zrealizowaniu umowy 
o przył>czenie. 

 
f) Dopuszcza siC prowadzenie linii 

elektroenergetycznych napowietrznych Wredniego 
i wysokiego napiCcia przez tereny rolnicze w taki 
sposób aby nie utrudniało to uprawy gruntów, 
a wiCc przy miedzach, po granicy ucytków, wzdłuc 
pasów drogowych, w pasach drogowych. Wymogi 
te nie dotycz> linii kablowych jeceli ich przebieg 
zostanie zaakceptowany przez właWciciela 
nieruchomoWci. 

 
g) PrzejWcie linii elektroenergetycznej kablowej przez 

drogi o nawierzchni trwałej nalecy wykonywać 
metod> przycisku kontrolowanego. 

 
h) W przypadku kolizji z istniej>cymi urz>dzeniami 

elektroenergetycznymi nalecy wyst>pić do 
właWciwego terenowo zarz>dcy sieci o okreWlenie 
warunków przebudowy. 

 
  9) Telekomunikacja: 
 

a) Linie telefoniczne w granicach opracowania nalecy 
prowadzić jako podziemne w pasach ulicznych. 
Dopuszcza siC w przypadkach indywidualnych 
realizacjC sieci w granicach terenów 
przeznaczonych do zainwestowania, w oparciu 
o przepisy odrCbne. 

 
b) W przypadku kolizji projektowanych obiektów 

z istniej>cymi urz>dzeniami telekomunikacyjnymi 
nalecy je przebudować i dostosować do 
projektowanego zagospodarowania zgodnie 
z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi, na 
warunkach które okreWli zarz>dca sieci. 

 
c) Dopuszcza siC realizacjC stacji bazowych telefonii 

bezprzewodowej na terenach R (uprawy rolnicze), 
PE (powierzchniowa eksploatacja), R/EEw (farma 
wiatrowa), P/Ug/EEw. 
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Rozdział 3 
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu 
 

§ 10. WieW Białuty - Dawierznia1. Tereny oznaczone 
symbolem 1PE/09 (zał>cznik nr 4 w skali 1:5000) 
przeznacza siC pod powierzchniow> eksploatacje 
surowców mineralnychŚ 
 
  1) W granicach terenu ustala siC wydobywanie piasku 

i cwiru ze złoca udokumentowanego Białuty II metod> 
odkrywkow>. 

 
  2) W granicach terenu dopuszcza siC realizacjC zaplecza 

socjalnego oraz sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej. 

 
  3) Uruchomienie eksploatacji złoca moce nast>pić po 

spełnieniu wymogów Ustawy z 4 lutego 1994 Prawo 
geologiczne i górnicze. 

 
  4) EksploatacjC surowca nalecy poprowadzić do pełnego 

wyczerpania złoca z ewentualnym wydobyciem spod 
lustra wodyś nadkład zdjCty przed rozpoczCciem 
eksploatacji powinien być tymczasowo gromadzony 
w obrCbie obszaru górniczego a nastCpnie ucyty przy 
rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. 

 
  5) W granicach terenu ustala siC pasy ochronne 

o szerokoWci 6 m terenu przyległego do granic gruntów 
s>siaduj>cych - za wyj>tkiem odcinka granicy 
z eksploatowanym złocem Białuty I. W pasach 
ochronnych zakazuje siC eksploatacji złoca, 
dopuszcza siC natomiast wykorzystanie tych terenów 
dla celów zwi>zanych z organizacj> eksploatacji, 
w tym do czasowego składowania nadkładu. 

 
  6) Wzdłuc dróg oraz przyległych lasów nalecy pozostawić 

filar ochronny stosownie do przepisów odrCbnychś przy 
drogach filar ochronny nalecy liczyć od planowanej linii 
rozgraniczaj>cej pasa drogowego. 

 
  7) RekultywacjC terenów poeksploatacyjnych nalecy 

prowadzić w kierunku leWnym, wodnym lub wodno-
leWnym z zachowaniem ukształtowanych w wyrobisku 
biocenoz wzbogacaj>cych rócnorodnoWć biologiczn>. 

 
  8) Wywóz surowca z planowanej kopalni odbywać siC 

bCdzie drogami wewnCtrznymi o szerokoWci minimum 
8 m w liniach rozgraniczaj>cych, ze zjazdem na drogC 
powiatow> i drugostronnie na drogC gminn>ś warunki 
wywozu surowca nalecy uzgodnić z właWciwym 
zarz>dc> drogi. 

 
  9) Drogi powiatowe 1554N i 1556N posiadaj> 

ograniczenie masy całkowitej pojazdów do 10 t 
z uwagi na zły stan techniczny. Przekroczenie norm 
nacisku moce być dopuszczone pod warunkiem 
przebudowy drogi w celu uzyskania wiCkszej jej 
noWnoWci. 

 
  10) Funkcjonowanie kopalni nie moce powodować 

szkodliwego oddziaływania na Wrodowisko na 
terenach s>siaduj>cych oraz na terenach przez które 
przebiegać bCd> trasy wywozu kruszywa (np.Ś 
przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, 
zanieczyszczenie powierzchni dróg, zapylenie, 
przeci>cenie nawierzchni drogowych). 

 

2. Tereny o symbolu 2R/EEw/09, 3R/EEw/09, 
4R/EEw/09, (zał>cznik nr 4 w skali 1Ś5000) przeznacza siC 
pod uprawy rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji farmy 
wiatrowej. Ustala siC nastCpuj>ce warunki realizacji 
przedsiCwziCciaŚ 
 
  1) Zasady kształtowania zabudowyŚ 
 

a) W granicach obszarów objCtych planem ustala siC 
realizacjC farmy wiatrowej składaj>cej siC 
potencjalnie z  8 elektrowni wiatrowych 
usytuowanych w graniach wycej wymienionych 
terenów. Dopuszcza siC zwiCkszenie tej iloWci 
elektrowni pod warunkiem zachowania ogólnych 
zasad lokalizacji ustalonych w przedmiotowym 
planie. Poza planowanym przedsiCwziCciem 
w granicach terenów objCtych planem ustala siCŚ 
- dopuszczenie realizacji sieci infrastruktury 

technicznej, 
- dopuszczenie realizacji instalacji i obiektów 

zwi>zanych z gospodarka roln>, 
- zakaz lokalizacji budynków rekreacji 

indywidualnej, mieszkalnych oraz obiektów 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 

 
b) Orientacyjne miejsca lokalizacji wiec elektrowni 

oznaczono na rysunku zmiany Planu symbolami: 
- w granicach terenu 3R/EEw/09 wiece na 

działkach 3.1.EEw, 3.2.EEw, 
- w granicach terenu 4R/EEw/09 wiece na 

działkach 4.1.EEw, 4.2.EEw, 4.3.EEw, 4.4.EEw, 
4.5.EEw, 4.6.EEw; 

 
c) Powierzchnia działki dla usytuowania pojedynczej 

wiecy wynosić bCdzie do 2000 m
2
. W granicach 

działki planuje siC realizacjC wiecy elektrowni 
wiatrowej wraz z dodatkowymi urz>dzeniami 
technicznymiŚ kontenerow> stacj> pomiarow>, 
podziemnymi kablami energetycznymi do 
przył>czenia elektrowni wiatrowej, ewentualnie 
stacj> transformatorow>. 

 
d) Przed przyst>pieniem do projektowania obiektów 

nalecy dokonać - stosownie do przepisów 
odrCbnych - rozpoznania geologicznego terenu 
przeznaczonego do zabudowy. W zalecnoWci od 
wyników badaM gruntu, jak równiec innych 
uwarunkowaM lokalizacyjnych, dopuszcza siC 
zmianC lokalizacji wiec w granicach terenów 
2R/EEw/09, 3R/EEw/09 lub 4R/EEw/09 - bez 
potrzeby zmiany planu - pod warunkiem ic 
zachowany bCdzie obszar ograniczonego 
ucytkowania liczony wstCpnie w promieniu 300 m 
wokół wiecy w stosunku do istniej>cych 
i planowanych budynków przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi oraz 800 m od istniej>cych 
i planowanych granic form ochrony przyrody. Nie 
dopuszcza siC lokalizacji wiec w korytarzu 
ekologicznym zwi>zanym z dolin> rz. Mławki. 

 
e) Nieprzekraczalna linia zabudowy dla usytuowania 

wiecy - przy uwzglCdnieniu Wrednicy wirnika - nie 
powinna być mniejsza nic 80 m od osi drogi 
publicznej. 

 
f) Dopuszczalna wysokoWć wiecy elektrowni 

wiatrowej ł>cznie do 240 m nad poziomem terenu, 
przy rozpiCtoWci łopat wirnika do 120 m i przy 
najwiCkszym wzniesieniu łopaty wirnika. 
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g) Dopuszczalna moc generowana przez jedn> 
turbinC do 3 MW przy samoczynnym ustawianiu 
wirnika na wiatr. 

 
h) Konstrukcja turbiny wiatrowej ł>cznie z wiec> 

powinna być pomalowana na jasny kolor, najlepiej 
biały lub szaro-biały, nie kontrastuj>cy 
z otoczeniemś nalecy zachować jednakow> 
konstrukcjC wiec i kolorystykC w obrCbie całej 
farmy wiatrowej. 

 
i) ZiemiC z wykopów nalecy wykorzystać do 

ukształtowania terenu inwestycji oraz na terenach 
rekultywowanych. 

 
j) Transport elementów wielkogabarytowych na plac 

budowy nalecy uzgodnić z właWciwymi zarz>dcami 
dróg i prowadzić w godzinach o najmniejszym 
nasileniu ruchu pojazdów. 

 
k) Nie dopuszcza siC wykorzystywania wiecy jako 

noWnika reklam za wyj>tkiem nazwy i symbolu 
producenta umieszczonych na gondoli turbiny. 

 
l) Elektrownie wiatrowe planowane s> okres 

eksploatacji do 30 lat. Po tym okresie elektrownie 
mog> być wymieniane na bardziej technicznie 
zawansowane lub całkowicie likwidowane, a grunt 
zrekultywowany i przywrócony do stanu 
ucytecznoWci rolniczej. 

 
  2) Warunki ochrony WrodowiskaŚ 
 

a) D>cenie do zminimalizowania negatywnego 
oddziaływania na Wrodowisko w zakresie klimatu 
akustycznego, promieniowania elektromagnetycznego 
i wpływu na awifaunC, przez zastosowanie 
nowoczesnych technik. 

 
b) Zakaz wycinki zadrzewieM Wródpolnych. 
 
c) Zachowanie sieci urz>dzeM melioracyjnych 

szczegółowych i utrzymanie drocnoWci systemu 
melioracyjnego. Wykluczenie kanalizowania 
cieków naturalnych i rowów melioracyjnych poza 
miejscami niezbCdnymi dla przeprowadzenia 
zjazdów. 

 
d) Dokonanie rozpoznania w zakresie wykorzystania 

przez ptaki obszarów objCtych planem. 
 
e) Uzgodnienie ze stosownym organem ochrony 

przyrody zakresu realizacji inwestycji na kacdym 
etapie prac projektowych i inwestycyjnych. 

 
f) Przeprowadzenie na przestrzeni 5 lat od wydania 

pozwolenia na budowC, na koszt inwestora, 
monitoringu skutków wpływu inwestycji na 
Wrodowisko przyrodnicze, ze szczególnym 
uwzglCdnieniem migruj>cych zwierz>t. Prace te 
musi realizować osoba biegła w zakresie ochrony 
przyrody, legitymuj>ca siC wiedz> pozwalaj>c> na 
wykonanie takich prac. 

 
g) W przypadku stwierdzenia ic inwestycja w trakcie 

eksploatacji przyczynia siC do rozbijania zwierz>t 
o konstrukcjC elektrowni, wpływa na zmniejszenie 
liczby par lub gatunków obecnie gniazduj>cych na 
tym terenie, wyraanie wpływa na zmianC szlaków 
wCdrówek zwierz>t lub negatywnie oddziaływuje 

na system obszarów chronionych, inwestor, 
ucytkownik i właWciciel obiektu i gruntu, podejm> 
stosowne działania które wymagaj>ce aprobaty 
organu administracji rz>dowej właWciwego 
w zakresie ochrony Wrodowiska, w celu 
ograniczenia negatywnych skutków. O ile działania 
zmierzaj>ce do ograniczenia negatywnych skutków 
przedsiCwziCcia bCd> wymagały okresowego 
wstrzymania pracy turbin wiatrowych w okresach 
migracji zwierz>t, albo przebudowy lub rozbiórki 
konstrukcji, właWciciel - ucytkownik wykona te 
prace bez prawa do odszkodowania. 

 
h) Ochrona akustyczna zabudowy mieszkaniowej 

i rekreacyjnej. 
 
  3) Ograniczenia w ucytkowaniu terenówŚ 
 

a) Wokół wiecy, w promieniu zasiCgu łopaty wirnika, 
zachować nalecy strefC bezpieczeMstwa 
technicznego w porozumieniu z właWcicielami 
połoconych w tej strefie nieruchomoWci, w oparciu 
o przepisy odrCbne. Tereny w obrCbie tej strefy 
ucytkowane bCd> nadal jako grunty rolne bez 
prawa jakiejkolwiek zabudowy. 

 
b) Elektrownia wiatrowa bCdzie emitowała hałas 

o charakterze bezpoWrednim, długotrwałym, przy 
zmiennym poziomie w zalecnoWci od szybkoWci 
wiatru. Na terenie wokół wiecy - oznaczonym na 
rysunku planu symbolem graficznym - w zasiCgu 
izofony 45 dBA dla pory nocnej wynikaj>cej 
z poziomu mocy akustycznej turbin - nie 
dopuszcza siC realizacji zabudowy przeznaczonej 
na stały pobyt ludziŚ zabudowy mieszkaniowej, 
mieszkaniowo-usługowej, zabudowy zagrodowej, 
zabudowy rekreacji indywidualne i zbiorowej. 
Dopuszcza siC w jej granicach realizacjC obiektów 
i instalacji dla potrzeb gospodarki rolnej oraz sieci 
infrastruktury technicznej. 

 
c) Tereny wokół wiec, w promieniu 300 m nalecy 

traktować jako potencjalne obszary 
ponadnormatywnego oddziaływania przedsiCwziCcia 
na Wrodowisko. Ostateczny zasiCg obszarów 
ponadnormatywnego oddziaływania nalecy ustalić 
w fazie powykonawczej, poddaj>c analizie 
funkcjonowanie przedsiCwziCcia przy zastosowaniu 
dostCpnych rozwi>zaM technicznych, 
technologicznych i organizacyjnych. 

 
3. Tereny o symbolu 5P/Ug/EEw/09, (zał>cznik nr 4 w 

skali 1Ś5000) przeznacza siC pod obiekty produkcyjne, 
magazynowo-składowe i usługi gospodarcze. W granicach 
terenu dopuszcza siC lokalizacjC elektrowni wiatrowej 
5.1.Ew. Dla terenu ustala siCŚ 
 
  1) warunki realizacyjne dla elektrowni wiatrowej jak w 

§ 10 ust. 1 i 2 przedmiotowej uchwały, 
 
  2) w obszarze ponadnormatywnego oddziaływania 

elektrowni wiatrowej nie dopuszcza siC realizacji 
obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludziś 

 
  3) dla terenu 5P/Ug/EEw/09 tr>c> moc ustalenia 

realizacyjne okreWlone w uchwale nr V/46/2003 Rady 
Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 kwietnia 2003 r. 
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§ 11. WieW Brodowo. 
 
1. Teren oznaczony symbolem 1MN/09 (zał>cznik nr 

5 w skali 1Ś1000) przeznacza siC pod zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn>Ś 
 
  1) Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych ustala 

siC nastCpuj>ce parametryŚ 
a) budynki mieszkalne realizować nalecy jako obiekty 

wolnostoj>ce, 
b) gabaryty budynków mieszkalnych - dwie 

kondygnacje nadziemne (w tym poddasze 
ucytkowe), przy wysokoWci budynku nie 
przekraczaj>cej 8,5 m od poziomu parteru do 
głównej kalenicy budynkuś 

c) poziom parteru (poziom +-0,00) ustala siC na 
wysokoWci do 75 cm nad powierzchni> terenu 
rodzimego; 

d) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe 
o symetrycznym nachyleniu połaci dachowych 
i spadku 30-45

0
 kryte dachówk> ceramiczn> lub 

materiałami o fakturze dachówki w kolorze 
czerwonym lub zbliconym do czerwonego (w tym 
br>zowy)ś 

e) w pracach elewacyjnych nalecy stosować materiały 
właWciwe dla tego regionu np.Ś cegła, kamieM, 
drewno, tynki (w tym ich imitacje); 

f) w przypadku wł>czenia garacu w bryłC budynku 
wjazd do niego nalecy wykonać z poziomu terenu - 
bez zagłCbieniaś 

g) długoWć elewacji frontowej budynku nie powinna 
przekraczać 12 m, a w przypadku usług 
wbudowanych 15 m, dopuszcza siC zwiCkszenie 
tych wielkoWci pod warunkiem zachowania 4 m 
odległoWci od granicy z s>siadem. 

 
  2) Budynki mieszkalne nalecy sytuować główn> kalenic> 

równolegle do drogi. Budynek mieszkalny na działce 
narocnej przy skrzycowaniu drogi 1KD-Lg z ci>giem 
pieszo jezdnym nalecy usytuować główn> kalenic> 
równolegle do drogi 1KD-Lg. 

 
  3) Na działkach dopuszcza siC realizacjC jednego 

budynku gospodarczego, garacowego lub 
gospodarczo-garacowegoŚ 
a) wolnostoj>cego o nastCpuj>cych parametrachŚ 

- gabaryt jednej kondygnacji, przy wysokoWci do 4 
m liczonej od poziomu +-00 do głównej kalenicy 
budynku, 

- dach dwuspadowy, o nachyleniu połaci 
dachowych 20

0
 (z tolerancj> do +50

), bez 
poddasza, z zalecanym kryciem materiałem 
takim jak budynek mieszkalny, 

- powierzchnia zabudowy do 50 m
2
, 

- poziom zerowy nie wycej nic 20 cm nad 
powierzchni> terenu rodzimego, 

b) alternatywnie blianiaczego o nastCpuj>cych 
parametrach: 
- gabaryt jednej kondygnacji przy całkowitej 

wysokoWci do 4 m liczonej od poziomu +-00 do 
głównej kalenicy budynku, 

- dach  jednospadowy,  bez poddasza, nachylenie 
połaci dachowej 200

 (z tolerancja do +5
0
), 

- poziom  zerowy  nie  wycej  nic  20 cm  nad 
powierzchni> terenu rodzimego, 

-  powierzchnia zabudowy do 50 m
2
, 

- budynki   blianiacze  musz>  być   jednakowe 
w zakresieŚ wysokoWci, nachylenia połaci 
dachowych, długoWci, rodzaju pokrycia dachu. 

 

  4) Dopuszcza siC w budynkach mieszkalnych usługi 
podstawowe wbudowane. 

 
  5) Stosunek powierzchni zabudowy wszystkich 

budynków na działce, do powierzchni działki nie 
powinien przekroczyć 40 %, zaW powierzchnia 
biologicznie czynna nie moce być mniejsza nic 30 % 
powierzchni działki. 

 
  6) Ogrodzenia działek od strony dróg nalecy realizować 

po planowanych liniach rozgraniczaj>cych pasów 
drogowych. 

 
  7) Dopuszczalny poziom hałasu odpowiadaj>cy terenom 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 
 

§ 12. wieW Iłowo-Osada (zał>cznik nr 6, 7 w skali 
1:100) 

 
1. Tereny o symbolu 1MN/09, 2MN/09 (zał>cznik nr 6) 

3MN/09, 4MN/09, 5MN/09, 6MN/09 (zał>cznik nr 7) 
przeznacza siC pod zabudowC mieszkaniow> 
jednorodzinn> z dopuszczeniem usług podstawowych 
wbudowanych. 
 
  1) Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych ustala 

siC parametry według § 11 ust. 1 pkt 1                    
i 3 przedmiotowej uchwały. 

 
  2) W budynkach mieszkalnych dopuszcza siC usługi 

podstawowe wbudowane pod warunkiem ic 
dodatkowa funkcja nie spowoduje dysharmonii 
w architekturze budynku i pozwoli zachować standardy 
zabudowy okreWlone dla terenu. 

 
  3) Wjazdy na działki w granicach terenu 2MN nalecy 

realizować z drogi KD-Dś na drogC powiatow> 
dopuszcza siC jedynie wyjWcia piesze. 

 
  4) Ustala siC dla terenu dopuszczalny poziom hałasu 

odpowiadaj>cy terenom zabudowy mieszkaniowo-
usługowej. 

 
2. Teren oznaczony symbolem 7MW/09, 8MW/09 

(zał>cznik nr 7) przeznacza siC pod budownictwo 
mieszkaniowe wielorodzinne: 
 
  1) W granicach terenów planuje siC realizacjC budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych o nastCpuj>cych 
gabarytach: 
- wysokoWci do 4 kondygnacji nadziemnych w tym 

poddasze mieszkalne, 
- dachy nad budynkami dwuspadowe lub 

wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 
30-40

0
; 

- dachy kryte dachówk> ceramiczn> lub materiałami 
o fakturze dachówki w kolorze czerwonym lub 
zbliconym do czerwonego (w tym br>zowy), 

- dopuszcza siC wł>czenie w bryłC budynku garacy 
dla jego mieszkaMców w formie dobudowanej do 
budynku lub w kondygnacji piwnic, 

- w parterze budynku dopuszcza siC realizacjC usług 
podstawowych. 

 
  2) W granicach terenów nie przewiduje siC realizacji 

handlu hurtowego oraz obiektów handlu detalicznego 
o powierzchni sprzedacy ponad 500 m2

. Wyklucza siC 
realizacjC obiektów które byłyby uci>cliwe dla 
mieszkaMców, mog>cych zawsze lub potencjalnie 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko. Wszystkie 
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funkcje towarzysz>ce w granicach terenów musz> 
wynikać z planu zagospodarowania. Nie dopuszcza 
siC realizacji tymczasowych obiektów w tym 
garacowych. 

 
  3) Kompleksy zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

w granicach terenu 7MW i 8MW musz> stanowić 
jednorodne architektonicznie zespoły budynków, 
zarówno w kolorystyce jak i detalu architektonicznym. 

 
  4) W zagospodarowaniu terenów nalecy zaakcentować 

przestrzeM publiczn> poprzez kompozycjC i program 
ucytkowy zachCcaj>cy do wypoczynku w najblicszym 
otoczeniu. Tereny wyposacyć w niezbCdn> iloWć 
miejsc postojowych dla samochodów osobowych 
w iloWci okreWlonej w § 9 ust. 1 pkt 7. Przewidzieć 
miejsca na obiekty garacowe dla mieszkaMców 
planowanych budynków wielorodzinnych, realizowane 
w sposób zespołowy. 

 
  5) Nie przewiduje siC w obrCbie terenów MW podziałów 

wyodrCbnianych ogrodzeniami. 
 
  6) Układ dróg wewnCtrznych nalecy zaprojektować tak 

aby wł>czyć do niego planowan> drogC KD-D która 
obsługiwać bCdzie działki mieszkaniowe 
jednorodzinne w czCWci południowej obszaruś oraz 
przewidzieć drogC wewnCtrzna zachodnim skrajem 
terenu 8MW/09 (na styku z zabudow> mieszkaniow> 
jednorodzinn>) aby umocliwić ewentualne wtórne 
podziały działek 650/2, 648, 647, 646, 645, 644 
i 642/5. 

 
  7) Jako rozwi>zanie alternatywne dopuszcza siC 

w granicach terenu 7MW/09 budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne realizowane zespołowo 
przez dewelopera pod warunkiem wykorzystania 
całego terenu, z uwzglCdnieniem planowanego układu 
komunikacyjnego. 

 
  8) Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni 

terenu MW nie powinien przekraczać 25 %, zaW 
powierzchnia biologicznie czynna nie moce być 
mniejsza nic 50 % powierzchni działki. Dopuszcza siC 
tolerancjC +10 %. 

 
  9) Przed przyst>pieniem do projektowania obiektów 

nalecy dokonać wstCpnego rozpoznania warunków 
geologicznych posadawiania obiektu stosownie do 
przepisów odrCbnych. 

 
3. Teren o symbolu 9MW/09 (zał>cznik nr 8 w skali 

1Ś1000) przeznacza siC pod zabudowC mieszkaniow> 
wielorodzinn>. Dla terenu ustala siCŚ 
 
  1) ZabudowC terenu nalecy realizować w Wcisłym 

nawi>zaniu do s>siaduj>cych budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych przy ul. LipowejŚ zachować wysokoWć 
budynków, formC dachu, zblicon> konwencjC 
elewacyjn>. 

 
  2) Wzdłuc istniej>cej linii elektroenergetycznej SN15kV 

uwzglCdnić nalecy strefC bezpieczeMstwa 
technicznego szerokoWci 14 m (po 7 m od osi linii) 
w której nie dopuszcza siC realizacji zabudowy 
mieszkaniowej. StrefC tC nalecy wykorzystać na 
parkingi lub zieleM nisk>. 

 
  3) Od północnego-wschodu, wzdłuc magistrali kolejowej 

E-65, w odległoWci 10 m od granicy obszaru kolejowe 

nie dopuszcza siC lokalizacji budowli i budynków pod 
warunkiem ic odległoWć ta od osi skrajnego toru nie 
bCdzie mniejsza nic 20 m. Teren ten powinien być 
wykorzystany na zieleM izolacyjn>ś drzewa i krzewy mog> 
być sytuowane w odległoWci nie mniejszej nic 15 m od 
skrajnego toru kolejowego, z wył>czeniem gatunków 
drzew których wysokoWć moce przekroczyć 10 m. 

 
  4) Budynki mieszkalne powinny być usytuowane 

w stosunku do linii kolejowej w odległoWci 
zapewniaj>cej zachowanie dopuszczalnego poziomu 
hałasu okreWlonego w przepisach odrCbnych. 

 
  5) Teren wyposacyć w niezbCdn> iloWć miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w iloWci 
okreWlonej w § 9 ust. 1 pkt 7. Przewidzieć miejsca na 
obiekty garacowe dla mieszkaMców planowanych 
budynków wielorodzinnych, realizowane w sposób 
zespołowy. Nie dopuszcza siC realizacji tymczasowych 
garacy blaszanych. 

 
  6) Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni 

terenu MW nie powinien przekraczać 25 %, zaW 
powierzchnia biologicznie czynna nie moce być 
mniejsza nic 50 % powierzchni działki. Dopuszcza siC 
tolerancjC + -10 %. 

 
  7) Dopuszczalny poziom hałasu odpowiadaj>cy terenom 

zabudowy mieszkaniowej. 
 
  8) Przed przyst>pieniem do projektowania obiektów 

nalecy dokonać wstCpnego rozpoznania warunków 
geologicznych posadawiania obiektu stosownie do 
przepisów odrCbnych. 

 
4. Teren oznaczony symbolem 10MW/09 (zał>cznik nr 

8 w skali 1Ś1000) przeznacza siC pod zabudowC 
mieszkaniow>. Dla terenu ustala siCŚ 
 
  1) ZabudowC terenu nalecy traktować jako kontynuacjC 

kompleksu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
przyległego od południowego-wschodu. Zachować 
nalecy wysokoWć budynków, formC dachu, zblicon> 
konwencjC elewacyjn>. 

 
  2) Główny wjazd na teren z ulicy ograniczaj>cej teren od 

południowego-zachodu. Planowany system dróg 
wewnCtrznych nalecy powi>zać z istniej>c> sieci> dróg 
kompleksu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
s>siaduj>cym od południowego-wschodu. Rozwacyć 
mocliwoWć realizacji ci>gu pieszego do ulicy LeWnej na 
osi ulicy Akacyjnej. 

 
  3) Teren wyposacyć w niezbCdn> iloWć miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w iloWci 
okreWlonej w § 9 ust. 1 pkt 7. Przewidzieć miejsca na 
obiekty garacowe dla mieszkaMców planowanych 
budynków wielorodzinnych, realizowane w sposób 
zespołowy. Nie dopuszcza siC realizacji tymczasowych 
garacy blaszanych. 

 
  4) Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni 

terenu MW nie powinien przekraczać 25 %, zaW 
powierzchnia biologicznie czynna nie moce być 
mniejsza nic 50 % powierzchni działki. Dopuszcza siC 
tolerancjC +10 %. 

 
  5) Dopuszczalny poziom hałasu odpowiadaj>cy terenom 

zabudowy mieszkaniowej. 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 41   Poz. 749 
 

- 2336 - 

  6) Przed przyst>pieniem do projektowania obiektów 
nalecy dokonać wstCpnego rozpoznania warunków 
geologicznych posadawiania obiektu stosownie do 
przepisów odrCbnych. 

 
5. Teren o symbolu 11UH/09 (zał>cznik nr 8 w skali 

1Ś1000) przeznacza siC zgodnie ze stanem istniej>cym 
pod usługi handlu. Ustala siC zachowanie istniej>cej 
funkcji bez prawa zmiany przeznaczenia. 

 
6. Teren o symbolu 12MN/09 (zał>cznik nr 8 w skali 

1Ś1000) przeznacza siC zgodnie z istniej>cym 
zainwestowaniem pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne z zachowaniem istniej>cego układu 
komunikacyjnego. 

 
§ 13. WieW Mławka 
 
1. Teren oznaczony symbolem 1MN/09 przeznacza siC 

pod zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>. Dla 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych ustala siC 
parametry według § 11 ust. 1 pkt 1, 3 przedmiotowej 
uchwały. 

 
2. Teren o symbolu 2ZN/09 przeznacza siC pod zieleM 

nieurz>dzon>, bez prawa zabudowy. 
 
3. Ogrodzenia działek od strony dróg nalecy 

realizować po planowanych liniach rozgraniczaj>cych 
pasów drogowych. 

 
§ 14. Szczegółowe zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomoWci. 
 
1. Na obszarach objCtych Zmian> Planu nie 

przewiduje siC przeprowadzania procedury scalania 
nieruchomoWci. 

 
2. Działki budowlane wydzielane z nieruchomoWci 

połoconych w granicach obszarów posiadać musz> 
nastCpuj>ce parametryŚ 
 
  1) na terenach MN - zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna: 
a) minimalna powierzchnia działki 800 m2

, 
b) minimalna szerokoWć działki 20 m wzdłuc drogi do 

której działka przylega, ze wskazaniem na 
preferowan> szerokoWć 25 mś 

c) k>t przeciCcia bocznych granic działki z lini> 
rozgraniczaj>c> pasa drogowego 900

 z tolerancja 
+-5

0, wyj>tek stanowić bCd> granice działek 
pokrywaj>ce siC z istniej>cymi granicami 
geodezyjnymi (w przypadku zaakceptowanym 
w Planie) lub inny kierunek, nawi>zuj>cy do układu 
granic geodezyjnych, wskazany na rysunku Planu; 

 
  2) dla pozostałych terenów nie ustala siC normatywów 

powierzchniowych, wynikać one bCd> z potrzeb 
inwestora. 

 
§ 15. Sposoby tymczasowego zagospodarowania 

i ucytkowania terenów. 
 
1. Tereny w granicach opracowania ucytkowane bCd> 

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

 
2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej nie 

dopuszcza siC realizacji tymczasowych garacy 
blaszanych. 
 

Rozdział 4 
Tytuł 

 
§ 16. Ustala siC wysokoWć stawek procentowych na 

podstawie których naliczana bCdzie jednorazowa opłata 
z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci spowodowanej 
ustaleniami Planu: 

 
  1) dla terenów budownictwa mieszkaniowego 

wielorodzinnego MW  15 %, 
 
  2) dla terenów budownictwa mieszkaniowego 

jednorodzinnego MN  15 %, 
 
  3) dla terenów przeznaczonych pod powierzchniow> 

eksploatacje surowców PE 15 %, 
 
  4) dla terenów pod obiekty produkcyjne i usługi 

gospodarcze P/Ug/EEw   30 %, 
 
  5) dla terenów pod wiece elektrowni wiatrowych Ew    30 %, 
 
  6) dla terenów przeznaczonych do zalesienia Ls i zieleM 

izolacyjn> ZI  5 %, 
 
  7) dla terenów przeznaczonych pod inwestycje 

komunalne i publiczne  1 %, 
 
  8) dla terenów przeznaczonych pod elektrownie wiatrowe 

EEw  20 %, 
 
  9) dla terenów bCd>cych własnoWci> komunaln>, gminn>   0 %. 
 

§ 17. Przeznaczenia gruntów rolnych na cele 
nierolnicze. 

 
1. Grunty w granicach opracowania nie wymagaj> 

zgody na zmianC przeznaczenia na cele nierolnicze. 
Zmiana przeznaczenia gruntów nastCpuje na mocy 
przedmiotowego planu miejscowego. 

 
§ 18. Przepisy koMcowe. 
 
1. Z chwil> uprawomocnienia siC przedmiotowej 

Uchwały trac> moc ustalenia zawarte w Uchwale 
Nr V/45/2003 z 28 kwietnia 2003 r., Nr V/46/2003 z 
28 kwietnia 2003 r., Nr X/99/2003 z 15 grudnia 2003 r., 
odnosz>ce siC do obszarów objCtych niniejsz> Zmian> 
Planu. 

 
2. Wykonanie przedmiotowej Uchwały powierza siC 

Wójtowi Gminy Iłowo-Osada. 
 
3. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od daty 

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

Przewodnicz>cy Rady Gminy 
Iwona Gałdys 
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXVIII/192/2009 
Rady Gminy Iłowo-Osada 
z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 
Stwierdzenie zgodnoWci Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego odnosz>cej siC do fragmentów 

wsi Białuty, Brodowo, Dawierznia, Iłowo-Osada, Mławka, z ustaleniami Zmiany Studium UwarunkowaM i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iłowo-Osada Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Iłowo-Osada 
stwierdza zgodnoWć przedmiotowej Zmiany Planu ze Zmian> Studium UwarunkowaM i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Iłowo-Osada uchwalon> uchwał> XXVIII/191/09 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 30.12.2009 r. 
 
 
 

Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXVIII/192/2009 
Rady Gminy Iłowo-Osada 
z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

 
Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego odnosz>cej siC do fragmentów wsi Białuty, Brodowo, 

Dawierznia, Iłowo-Osada, Mławka, w gminie Iłowo-Osada Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Iłowo-Osada 
stwierdza ic w okresie wyłocenia projektu Zmiany Planu do publicznego wgl>du oraz w dyskusji publicznej na temat projektu 
Zmiany Planu, brak było wniosków wymagaj>cych rozstrzygniCcia przez RadC Gminy. 
 
 
 

Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXVIII/192/2009 
Rady Gminy Iłowo-Osada 
z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie dotycz>ce sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalec>cych do zadaM 

własnych Gminy przewidzianych w Zmianie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego odnosz>cej siC do 
fragmentów wsi Białuty, Brodowo, Dawierznia, Iłowo-Osada, Mławka, w gminie Iłowo-Osada. Stosownie do art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 ze 
zmianami) Rada Gminy Iłowo-Osada ustala: 
 

1. Zadania nalec>ce do zadaM własnych sposób ich realizacjiŚ 
 
  a) budowa dróg publicznych, 
  b) budowa sieci wodoci>gowej, 
  c) budowa sieci kanalizacji sanitarnej, 
  d) budowa sieci kanalizacji deszczowej. 
 

2. Budowa pozostałych sieci (w tym sieci gazowej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej itp.) 
realizowana bCdzie przez poszczególnych gestorów sieci na podstawie przepisów odrCbnych. 

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

z budcetu gminy. 
 
4. Zasady realizacji infrastruktury technicznej. 

 
Lp. Rodzaj infrastruktury Zasady realizacji infrastruktury Zasady finansowania 
1 Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej przetarg Vrodki unijne Budcet Gminy 
2 Sieć wodoci>gowa przetarg Budcet Gminy 
3 Drogi przetarg Vrodki unijne Budcet Gminy 

 
5. Zadania inwestycyjne okreWlone w pkt 1 bCd> finansowane z budcetu Gminy kolejnych latach pocz>wszy od roku 2010. 
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Zał>cznik Nr 4 
do uchwały Nr XXVIII/192/2009 
Rady Gminy Iłowo-Osada 
z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 41   Poz. 749 
 

- 2339 - 

Zał>cznik Nr 5 
do uchwały Nr XXVIII/192/2009 
Rady Gminy Iłowo-Osada 
z dnia 30 grudnia 2009 r. 
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Zał>cznik Nr 6 
do uchwały Nr XXVIII/192/2009 
Rady Gminy Iłowo-Osada 
z dnia 30 grudnia 2009 r. 
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Zał>cznik Nr 7 
do uchwały Nr XXVIII/192/2009 
Rady Gminy Iłowo-Osada 
z dnia 30 grudnia 2009 r. 
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Zał>cznik Nr 8 
do uchwały Nr XXVIII/192/2009 
Rady Gminy Iłowo-Osada 
z dnia 30 grudnia 2009 r. 
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Zał>cznik Nr 9 
do uchwały Nr XXVIII/192/2009 
Rady Gminy Iłowo-Osada 
z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 


