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70095 Kierz 8 8 000 8 000 8 000 

   
1 498,57 

 
70095 Kraszewo 33 8 000 8 000 8 000 

   
4 000,00 

 
70095 Koniewo 6 5 000 5 000 5 000 

   
0,00 

 
70095 KłCbowo 42 20 000 20 000 20 000 

   
8 980,73 

 
70095 Jarandowo 1 35 000 35 000 35 000 

   
24 453,00 

750 
 

Administracja Publiczna 498 000 498 000 498 000 - - - 224 846,30 

 
75023 Budynek UrzCdu żminy 400 000 400 000 400 000 

   
170 449,06 

 
75023 Zakup komputerów  28 000 28 000 28 000 

   
22 597,24 

 
75023 

Wykonanie instalacji systemu alarmowego w 
budynku UrzCdu Gminy 

50 000 50 000 50 000 
   

30 800,00 

 
75023 

Dokumentacja na zagospodarowanie placu, 
remont garacy, budowa jednego garacu przy 
budynku UrzCdu żminy 

20 000 20 000 20 000 
   

1 000,00 

754 
 

BezpieczeMstwo publiczne i ochrona 
przeciwpocarowa 

13 002 13 002 13 002 0 0 0 5 002,00 

 
75412 

Remiza OSP Rogóc - wymiana drzwi 
garacowych 

8 000 8 000 8 000 
  

- 0,00 

 
75412 

Aktualizacja studium do projektu zakupu 
samochodu stracackiego 

5 002 5 002 5 002 
   

5 002,00 

801 
 

OWwiata i wychowanie 125 000 125 000 125 000 - - - 52 512,96 

 
80101 Szkoła KłCbowo 15 000 15 000 15 000 

   
13 995,19 

 
80101 Szkoła Rogóc 30 000 30 000 30 000 

   
17 517,02 

 
80101 Szkoła Runowo 20 000 20 000 20 000 

   
13 121,72 

 
80101 Szkoła Kraszewo 25 000 25 000 25 000 

   
7 879,03 

 
80101 

dokumentacja na dobudowC klas lekcyjnych 
szkoła Kraszewo 

30 000 30 000 30 000 
   

0,00 

 
80110 Gimnazjum Kraszewo 5 000 5 000 5 000 

   
0,00 

852 
 

Pomoc Społeczna 6 000 6 000 6 000 - - - 1 256,60 

 
85219 Zakup komputerów  6 000 6 000 6 000 

   
1 256,60 

900 
 

Gospodarka Komunalna i Ochrona 
Vrodowiska 

90 000 90 000 90 000 0 0 0 24 924,79 

 
90001 

Źokumentacja na rozbudowC sieci 
kanalizacyjnej - Rogóc 

25 000 25 000 25 000 
   

0,00 

 
90001 

Źokumentacja na budowC przył>cza 
kanalizacyjnego Pilnik 

5 000 5 000 5 000 
   

273,60 

 
90001 

Źok. budowa oczyszczalni Wcieków i sieci 
kanalizacyjnej Babiak 

12 000 12 000 12 000 
   

11 590,00 

 
90001 

Opracowanie dokument. na budowC sieci 
kanalizac. i oczyszczalni Wcieków w Kraszewie 

13 000 13 000 13 000 
   

12 810,00 

 
90015 Załocenie oWwietlenia ulicznego Rogóc 35 000 35 000 35 000 

   
251,19 

921 
 

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 493 000 493 000 289 000 - - 204 000 76 041,20 

 
92109 

Przebudowa i modernizacja Wwietlicy wiejskiej 
w Morawie 

300 000 300 000 141 000 
  

159 000 0,00 

 
92109 Vwietlica Morawa - dokumentacja  15 000 15 000 15 000 

  
0 13 500,00 

 
92109 

Remont i modernizacja Wwietlicy wiejskiej 
Nowosady 

60 000 60 000 15 000 
  

45 000 0,00 

 
92109 Vwietlica Koniewo - wykonanie szamba 15 000 15 000 15 000 

   
14 986,82 

 
92109 

Vwietlica Ignalin 8 - remont elewacji, 
przemurowanie komina c.o. 

33 000 33 000 33 000 
   

30 414,13 

 
92109 

Vwietlica Kraszewo 34 - remont dachu, 
elewacja - przemur. komina c.o. 

30 000 30 000 30 000 
   

7 140,25 

 
92109 Vwietlica Rogóc - modernizacja kotłowni 30 000 30 000 30 000 

   
0,00 

 
92109 

Dokumentacja na remont i modernizacje 
Wwietlicy Rogóc 

10 000 10 000 10 000 
   

10 000,00 

OżÓŁEM 3 077 984 3 077 984 2 843 544 0 30 440 204 000 1 498 985,62 

 
 
 
 

1436 

UCHWAŁA Nr XL/36/ńŃ 

Rady Miejskiej w żicycku 

z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-

mieszkaniowej przy al. Wojska Polskiego i kanale żicyckim w żicycku. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 159; 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, Nr 173, poz. 1218) 
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; z 2007 r. 
Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, 
poz. 1237) Rada Miejska w żicycku uchwala, co 
nastCpujeŚ 
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Rozdział ń 
Ustalenia ogólne dla obszaru objCtego planem 

 
§ 1. ń. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu zabudowy usługowo-
mieszkaniowej przy al. Wojska Polskiego i kanale 
żicyckim w żicycku, zwany dalej „planem”. 

 
2. Ustalenia planu stanowi> treWć niniejszej uchwały. 
 
§ 2. ń. żranice planu okreWla uchwała Nr XXIII/48/Ń8 

Rady Miejskiej w żicycku z dnia 4 wrzeWnia 2ŃŃ8 r. 
w sprawie przyst>pienia do sporz>dzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
2. Integralnymi czCWciami uchwały s>Ś 
 

  a) niniejszy tekst planu miejscowego, 
 

  b) rysunek planu miejscowego w skali 1:1000, 

stanowi>cy Zał>cznik Nr ń do niniejszej uchwały, 
 
  c) rozstrzygniCcie o zgodnoWci planu z ustaleniami 

studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta żicycko, stanowi>ce Zał>cznik 
Nr 2 do niniejszej uchwały, 

 
  d) rozstrzygniCcia w sprawie sposobu uwzglCdnienia 

uwag do planu, stanowi>ce Zał>cznik Nr 3 do 
niniejszej uchwały, 

 
  e) rozstrzygniCcia w sprawie sposobu realizacji i zasad 

finansowania gminnych inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, stanowi>ce Zał>cznik 
Nr 4 do niniejszej uchwały. 

 
§ 3. Na rysunku planu miejscowego nastCpuj>ce 

oznaczenia graficzne s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planu: 
 

  a) granice opracowania planu, 
 
  b) linie rozgraniczaj>ce obszary funkcjonalne, WciWle 

okreWlone, 
 
  c) linie rozgraniczaj>ce obszary funkcjonalne, 

orientacyjne, 
 
  d) oznaczenia cyfrowo-literowe obszarów funkcjonalnych, 
 
  e) nieprzekraczalne linie zabudowy. 
 

§ 4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały i rysunku 
planu jest mowa bez blicszego okreWlenia oŚ 
 
  1) „terenie” - nalecy przez to rozumieć obszar 

o okreWlonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku 
planu liniami rozgraniczaj>cymiś 

 
  2) „linii rozgraniczaj>cej” - nalecy przez to rozumieć liniC 

oddzielaj>c> tereny o rócnych funkcjach lub rócnych 
zasadach zagospodarowania oraz ulice i drogi publiczne; 

 
  3) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” nalecy przez to 

rozumieć liniC, której nie moce przekroczyć Wciana 
(lico) budynku; w kierunku ulicy, s>siedniego terenu 
lub s>siedniej działkiś dopuszcza siC mocliwoWć 
wysuniCcia ryzalitów, balkonów, tarasów, ganków - 
maksymalnie na długoWć ń/3 elewacji frontowejś 

 

  4) budowie - nalecy przez to rozumieć wykonanie obiektu 
budowlanego w okreWlonym miejscu, a takce odbudowC, 
rozbudowC, nadbudowC obiektu budowlanegoś 

 

  5) robotach budowlanych - nalecy przez to rozumieć 
budowC, a takce prace polegaj>ce na przebudowie, 
montacu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

 
  6) przebudowie - nalecy przez to rozumieć wykonanie 

robót budowlanych, w wyniku których nastCpuje 
zmiana parametrów ucytkowych lub technicznych 
istniej>cego obiektu budowlanego, z wyj>tkiem 
charakterystycznych parametrów, jakŚ kubatura, 
powierzchnia zabudowy, wysokoWć, długoWć, 
szerokoWć b>da liczba kondygnacjiś 

 
  7) „powierzchni zabudowy” - nalecy przez to rozumieć 

powierzchniC rzutu poziomego budynków mierzon> po 
zewnCtrznym obrysie Wcian kondygnacji przyziemnej 
lub nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys wystCpuje 
poza obrys kondygnacji przyziemnej; do powierzchni 
zabudowy zalicza siC równiec przeWwity, przejWcia oraz 
rampy, studzienki, wjazdy do garacy itp. elementy 
budynku maj>ce oparcie na ziemi”; 

 
  8) „powierzchni terenu biologicznie czynnego” - nalecy 

przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roWlinnoWci> 
lub wod> powierzchniow> na działce budowlanej, 
a takce 5Ń % sumy nawierzchni tarasów 
i stropodachów, urz>dzonych jako stałe trawniki lub 
kwietniki na podłocu zapewniaj>cym ich naturaln> 
wegetacjC, o powierzchni nie mniejszej nic ńŃ m2

; 

 
  9) „urz>dzeniach towarzysz>cych” - nalecy przez to 

rozumieć urz>dzenia WciWle zwi>zane z prawidłowym 
funkcjonowaniem obiektu lub obiektów na terenie 
okreWlonym liniami rozgraniczaj>cymiś 

 
  10) „zabudowie usługowej, usługach” - nalecy przez to 

rozumieć obiekty słuc>ce zaspokajaniu potrzeb 
ludnoWci (w tym handlu) oraz obiekty, w których nie 
wytwarza siC dóbr materialnych na skalC 
przemysłowa tj. wieloseryjn>ś 

 
  11) „przeznaczeniu podstawowym” - nalecy przez to 

rozumieć takie przeznaczenia, które obowi>zuj> na 
danym obszarze, wyznaczonym liniami 
rozgraniczaj>cymiś 

 
  12) „przeznaczeniu dopuszczalnym” - nalecy przez to 

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

 
  13) usługach uci>cliwych dla Wrodowiska - nalecy przez to 

rozumieć przedsiCwziCcia, które s> wymienione 
w Rozporz>dzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2004 r. w sprawie okreWlenia rodzajów przedsiCwziCć 
mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowaM zwi>zanych 
z kwalifikowaniem przedsiCwziCcia do sporz>dzenia 
raportu o oddziaływaniu na Wrodowisko (Źz. U. Nr 257, 
poz. 2573, z póan. zm.) dla realizacji których nalecy 
uzyskać decyzjC o Wrodowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizacje przedsiCwziCcia o której mowa 
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
Wrodowiska (Źz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póan. zm.) 
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lub w innych obowi>zuj>cych przepisach o ochronie 
Wrodowiska; 

 

  14) usługach nieuci>cliwych dla Wrodowiska - nalecy 
przez to rozumieć przedsiCwziCcia, które nie s> 
wymienione w Rozporz>dzeniu Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreWlenia 
rodzajów przedsiCwziCć mog>cych znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowaM zwi>zanych z kwalifikowaniem 
przedsiCwziCcia do sporz>dzenia raportu 
o oddziaływaniu na Wrodowisko (Źz. U. Nr 257, poz. 
2573, z póan. zm.)ś lub w innych obowi>zuj>cych 
przepisach o ochronie Wrodowiskaś 

 
  15) urz>dzeniach infrastruktury technicznej - nalecy przez to 

rozumieć urz>dzenia z zakresu zaopatrzenia w wodC, 
odprowadzenia Wcieków, elektroenergetyki, 
gazownictwa, ciepłownictwa, telekomunikacjiś 

 
  16) ekologicznych noWnikach energii cieplnej - nalecy 

przez to rozumiećŚ gaz płynny, olej opałowy nisko 
siarkowy, energiC elektryczn>, biomasCś itp.ś 

 
  17) tymczasowym ucytkowaniu i zagospodarowaniu 

terenów - nalecy przez to rozumieć dopuszczenie 
mocliwoWci wykorzystywania terenów w sposób 
dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania 
zgodnie z tym planem, z wył>czeniem terenów pod 
planowane drogi i urz>dzenia infrastruktury 
technicznej; 

 
  18) powierzchni sprzedacy - nalecy rozumieć tC czCWć 

ogólnodostCpnej powierzchni obiektu handlowego 
stanowi>cego całoWć techniczno-ucytkow>, 
przeznaczonego do sprzedacy detalicznej, w której 
odbywa siC bezpoWrednia sprzedac towarów /bez 
wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii 
oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza siC 
powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, 
ekspozycji wystawowej itp./; 

 
  19) terenie inwestycji - nalecy przez to rozumieć obszar 

zainwestowania w granicach jednej lub kilku działek 
przeznaczonych pod zabudowCś 

 
  20) promenada - nalecy przez rozumieć zieleM 

urz>dzon> z elementami małej architektury 
ogrodowej, przeznaczon> do pieszych spacerów, 
Wciecek rowerowych, itp.; 

 
  21) Inne okreWlenia wynikaj> z odrCbnych przepisów 

prawa budowlanego. 
 

§ 5. W obszarze opracowania wyrócnia siC 
nastCpuj>ce rodzaje obszarów funkcjonalnychŚ 
 
  1) U - zabudowa usługowaś 
 
  2) UT - zabudowa usługowa turystycznaś 
 
  3) MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 
  4) ZP - tereny zieleni urz>dzonej, 
 
  5) ZL - tereny lasówś 
 
 
 

  6) Lz - tereny zadrzewieMś 
 
  7) WS - tereny wód powierzchniowychś 
 
  8) wm - tereny urz>dzeM melioracyjnychś 
 
  9) KG - teren drogi krajowej; 
 
  10) KD - tereny dróg publicznych, 
 
  11) KDW - tereny dróg dojazdowych, 
 
  12) KX - ci>gi piesze i pieszo-jezdne; 
 
  13) NO - tereny przepompowni Wcieków. 
 

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

 
ń. Przestrzeganie obowi>zuj>cych przepisów prawa 

odnoWnie zachowania ładu przestrzennego, 
architektonicznego, ochrony wartoWci przyrodniczych. 

 
2. Wszelkie działania projektowe i realizacyjne 

zabezpieczaj>ce racjonalnoWć i ład przestrzenny nalecy 
prowadzić zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w § 6-16 
niniejszej uchwały, obowi>zuj>cymi normami i przepisami 
oraz zasadami sztuki budowlanej. 

 
3. W granicach opracowania zakazuje siC wznoszenia 

budynków wielkopowierzchniowych (usługowo-
handlowych) o powierzchni sprzedacy powycej 2 000 m

2
. 

 
§ 7. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego.  
 
ń. Realizacja przedsiCwziCć wymienionych 

w Rozporz>dzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. 
w sprawie okreWlenia rodzajów przedsiCwziCć mog>cych 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko oraz oddziaływaniu na 
Wrodowisko oraz szczegółowych uwarunkowaM zwi>zanych 
z kwalifikowaniem przedsiCwziCcia do sporz>dzenia raportu 
o oddziaływaniu na Wrodowisko (Źz. U. Nr 257, poz. 2573 
z póan. zm.) wymaga uzyskania decyzji o Wrodowiskowych 
uwarunkowaniach wydanej w ramach przeprowadzonej 
oceny oddziaływania przedsiCwziCcia na Wrodowisko dla 
planowanego przedsiCwziCcia na podstawie ustawy z dnia 
3 paadziernika 2ŃŃ8 r. o udostCpnianiu informacji 
o Wrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeMstwa 
w ochronie Wrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
Wrodowisko (Źz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z póan. zm.). 

 
2. Nalecy zabezpieczyć odpływ wód opadowych 

w sposób chroni>cy teren przed erozj> wodn> oraz przed 
zaleganiem wód opadowych. 

 
3. W zakresie ochrony wód powierzchniowych 

i gruntowych ustala siC obowi>zek odprowadzenia 
Wcieków z całego terenu do kanalizacji sanitarnej. 

 
4. Źla potrzeb ochrony przed hałasem ustala siC wartoWci 

brzegowe jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
w konturach o symboluŚ ńMN/UT, 2MN/UTś pozostałe tereny 
przeznaczone na cele zabudowy usługowej, 
w wyodrCbnionych obszarach funkcjonalnych, chyba, ce 
ustalenia szczegółowe planu mówi> inaczej. 
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5. Zakłada siC gospodarkC odpadami stałymi w oparciu 
o miejskie słucby oczyszczania. żromadzenie odpadów 
w pojemnikach (w wydzielonych miejscach) w terenach, 
gdzie odpady te powstaj>, w tym na poszczególnych 
działkach, z mocliwoWci> selektywnej zbiórki odpadów, 
okresowy wywóz odpadów na podstawie stosownych umów, 
na składowisko (docelowo - do zakładu unieszkodliwiania 
odpadów) zgodnie z zasadami utrzymania czystoWci 
i porz>dku w mieWcie, wynikaj>cymi ze stosownych 
przepisów miejskich oraz ustawy o odpadach. 

 
6. WartoWciowe zadrzewienia podlegaj> ochronie. 
 
7. Utrzymywać minimalny wskaanik powierzchni 

terenu biologicznie czynnego, okreWlony dla 
poszczególnych obszarów funkcjonalnych. 

 
§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
 
ń. Teren objCty planem miejscowym nie jest objCty 

ochron> konserwatorsk>, nie wystCpuj> na nim obiekty 
zabytkowe i obiekty dóbr kultury współczesnej. 

 
2. Na terenie objCtym planem miejscowym nie 

wystCpuj> obiekty archeologiczne. 
 
3. Architektura budynków mieszkalnych, o ile ustalenia 

szczegółowe planu nie mówi> inaczej, winna nawi>zywać 
do historycznej zabudowy Mazur, w zakresie gabarytów, 
zastosowania tradycyjnych materiałów wykoMczeniowychŚ 
cegła, dachówka, drewno, jasne tynki, kamieM. Poziom 
posadowienia posadzki parterów budynków - 
maksymalnie do Ń,6 m od poziomu otaczaj>cego terenu. 

 
§ 9. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych. 
 
ń. Ustala siC, ce na obszarze objCtym planem w skład 

przestrzeni publicznych wchodz> ulice, dojazdy, ci>gi 
piesze, teren planowanej zieleni w konturze o symbolu 
21ZP i 22ZP. 

 
2. W zalecnoWci od potrzeb ustala siC mocliwoWć 

wyznaczenia innych terenów przestrzeni publicznych, 
okreWlonych w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów. 

 
ń. Teren objCty opracowaniem połocony jest poza 

granicami chronionego krajobrazu. Granice Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior 
Mazurskich, przebiegaj> po brzegu jeziora Kisajno. 

 
2. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> tereny 

górnicze, a takce naracone na niebezpieczeMstwo 
powodzi oraz zagrocone osuwaniem siC mas ziemnych. 

 

§ 11. Szczegółowe zasady podziału nieruchomoWci 
objCtych planem miejscowym. 

 
ń. Zachowuje siC istniej>ce podziały geodezyjne, 

dopuszcza siC koryguj>ce podziały działek słuc>ce 
polepszeniu funkcjonalnoWci zagospodarowania działek 
istniej>cych. 

 
2. Źopuszcza siC wydzielenie nowych działek 

budowlanych zgodnie z ustaleniami planu, pod warunkiem 
zapewnienia obsługi komunikacyjnej. 

 
3. Powierzchnia wydzielanych działek, powinna 

zapewnić zabezpieczenie potrzeb parkingowych i zieleni 
oraz kształtowania zabudowy dostosowanej do funkcji, 
z uwzglCdnieniem ewentualnych ustaleM szczegółowych 
dla poszczególnych terenów. 

 
§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. 
 
ń. Zabudowa usługowa realizowana w granicach 

opracowania planu, znajduj>ca siC w wykazie 
Rozporz>dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. 
w sprawie przedsiCwziCć mog>cych znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowaM zwi>zanych z kwalifikowaniem 
przedsiCwziCcia do sporz>dzenia raportu o oddziaływania 
na Wrodowisko, musi być poprzedzona przeprowadzeniem 
postCpowania w sprawie decyzji Wrodowiskowej, o której 
mowa w przepisach ustawy - Prawo ochrony Wrodowiska. 

 
2. Zakaz zabudowy kubaturowej, w granicach opracowania, 

obowi>zuje na terenie lasu o symbolu 13ZL, 15ZL. 
 
3. Zakaz zabudowy kubaturowej, z wyj>tkiem obiektów 

małej architektury, obowi>zuje na terenie zieleni parkowej 
o symbolu 2ńZP, 22ZP. Źopuszcza siC ci>gi infrastruktury 
technicznej i komunikacyjnej. 

 
4. W granicach objCtych opracowaniem planu zakazuje siC 

wznoszenia wolno stoj>cych masztów antenowych. 
 
§ 13. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów. 
 
ń. W granicach opracowania planu nie wyznacza siC 

terenów tymczasowego zagospodarowania. 
 

Rozdział 2 

 
§ 14. Przeznaczenie terenów oraz linie 

rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu lub 
rócnych zasadach zagospodarowania, w tym: parametry 
i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty 
obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy. 
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Symbol w planie przeznaczenie terenu, zasady zabudowy i zagospodarowania 
1MN/UT, 2MN/UT przeznaczenie 

podstawowe: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 
przeznaczenie dopuszczalne: 

lokale o funkcji usług 
turystycznych, 

A. Ł>czna powierzchnia terenu - ok. 4470 m
2
, 3592 m

2
.  

B. Stan istniej>cyŚ teren zabudowany budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym  
C. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
    ń) zachowuje siC istniej>ce obiekty,  
    2) ustala siC przebudowC obiektów istniej>cych, budowC nowych obiektów, prowadzenie robót 

budowlanych, 
   3) dopuszcza siC wprowadzenie lokali o funkcji usług turystycznych, 
   4) parametry nowej zabudowy:  
       a) wysokoWć budynków - do 2 kondygnacji nadziemnych, z ostatni> kondygnacj> ukryt> w dachu 

wysokim,  
       b) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, o k>cie nachylenia połaci dachowych 4Ń - 50

o
,  

       c) pokrycie dachów - dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym, 
   5) nieprzekraczalna lina zabudowy od linii rozgraniczaj>cej ul. Wojska Polskiego i od linii 

rozgraniczaj>cej drogi wewnCtrznej - min. 6 m; od strony jeziora - zgodnie z rysunkiem planu,  
   6) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25 % powierzchni działki, 
   7) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 5Ń % powierzchni działki, 
   8) w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów - wg ustaleM § ń6, 
   9) zachowuje siC istniej>ce podziały geodezyjne, nowe - wg zasad wskazanych na rysunku planu. 

3UT przeznaczenie podstawowe: 
teren usług turystycznych 

A. Ł>czna powierzchnia terenu - ok.12322 m
2
  

B. Stan istniej>cyŚ teren zabudowany budynkiem usługowym turystycznym i portem wewnCtrznym  
     (w budowie)  
C. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

ń) zachowuje siC istniej>ce obiekty,  
2) ustala siC przebudowC obiektów istniej>cych, budowC nowych obiektów, prowadzenie robót 

budowlanych,  
3) parametry nowej zabudowy:  
    a) wysokoWć budynków - do 3 kondygnacji nadziemnych, z ostatni> ukryt> w dachu wysokim, 
    b) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, o k>cie nachylenia połaci dachowych 4Ń - 50

o
, 

    c) pokrycie dachów - dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym,  
    4) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczaj>cej ul. Wojska Polskiego - min. 6 m; od 

strony jeziora Kisajno - zgodnie z rysunkiem planu, 
    5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 3Ń % powierzchni działki,  
    6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 5Ń % powierzchni działki, 
    6) dla zabudowy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów - wg ustaleM § ń6. 

4UT przeznaczenie podstawowe: 
teren zabudowy usługowej 

turystycznej 

A. Ł>czna powierzchnia terenu - ok. 5484 m
2
  

B. Stan istniej>cyŚ teren zabudowany budynkami usługowymi o funkcji turystycznej  
C. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
     1) zachowuje siC istniej>ce obiekty,  
     2) ustala siC przebudowC obiektów istniej>cych, budowC nowych obiektów, prowadzenie robót 

budowlanych,  
    3) parametry nowej zabudowy:  
        a) wysokoWć budynków - do 4 kondygnacji nadziemnych, z ostatni> kondygnacj> ukryt> w dachu 

wysokim,  
        b) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, o k>cie nachylenia połaci dachowych 4Ń - 50

o
,  

        c) pokrycie dachów - dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym, 
    4) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczaj>cej ul. Wojska Polskiego i linii 

rozgraniczaj>cej ci>g pieszy - min.  4m; od strony jeziora Kisajno - zgodnie z rysunkiem planu,  
    5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 3Ń % powierzchni działki,  
    6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 5Ń % powierzchni działki,  
    7) w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów - wg ustaleM § ń6, 

5UT przeznaczenie podstawowe: 
teren zabudowy usługowej 

turystycznej 

A. Ł>czna powierzchnia terenu - 7306 m
2
  

B. Stan istniej>cyŚ teren zabudowany budynkami usługowymi o funkcji turystycznej  
C. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
    ń) zachowuje siC istniej>ce obiekty, 
    2) ustala siC przebudowC obiektów istniej>cych, budowC nowych obiektów,. prowadzenie robót 

budowlanych,  
    3) parametry nowej zabudowy:  
        a) wysokoWć budynków - do 3 kondygnacji nadziemnych, z ostatni> kondygnacj> ukryt> w dachu 

wysokim, 
        b) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, o k>cie nachylenia połaci dachowych 4Ń - 50

o
,  

        c) pokrycie dachów - dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym, 
    4) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczaj>cej ul. Wojska Polskiego i linii 

rozgraniczaj>cej ci>g pieszy - min. 4 m; od strony jeziora Kisajno - zgodnie z rysunkiem planu, 
    5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 3Ń % powierzchni działki,  
    6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 5Ń % powierzchni działki,  
    7) w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów - wg ustaleM § ń6, 

6MN/UT przeznaczenie 
podstawowe: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 

usługowej turystycznej 

A. Ł>czna powierzchnia terenu - ok. 10765 m
2
  

B. Stan istniej>cyŚ teren zabudowany budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi  
C. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

ń) zachowuje siC istniej>ce obiekty,  
2) ustala siC przebudowC obiektów istniej>cych, budowC nowych obiektów, prowadzenie robót 

budowlanych i zmianC sposobu ucytkowania,  
3) parametry nowej zabudowy:  

a) wysokoWć budynków - do 3 kondygnacji nadziemnych, z ostatni> kondygnacj> ukryt> w dachu 
wysokim,  

b) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, o k>cie nachylenia połaci dachowych 4Ń - 50
o
,  

c) pokrycie dachów - dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym,  
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4) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczaj>cejŚ ul. Wojska Polskiego - min. 9 m, od linii 
rozgraniczaj>cej drogC wewnCtrzn> - min. 6 m; od strony jeziora Kisajno - zgodnie z rysunkiem 
planu,  

5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 3Ń% powierzchni działki,  
6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 5Ń % powierzchni działki,  
7) w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów - wg ustaleM § ń6, 

7MN/UT przeznaczenie 
podstawowe: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 

usługowej turystycznej 

A. Ł>czna powierzchnia terenu - ok. 5144 m
2
  

B. Stan istniej>cyŚ teren zabudowany budynkiem usługowym  
C. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

ń) zachowuje siC istniej>ce obiekty,  
2) ustala siC przebudowC obiektów istniej>cych, budowC nowych obiektów, prowadzenie robót  

budowlanych i zmianC sposobu ucytkowania,  
3) parametry nowej zabudowy:  

a) wysokoWć budynków - do 2 kondygnacji nadziemnych, z ostatni> kondygnacj> ukryt> w dachu 
wysokim,  

b) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, o k>cie nachylenia połaci dachowych 40 - 50
o
,  

c) pokrycie dachów - dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym,  
4) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczaj>cejŚ ul. Wojska Polskiego i linii 

rozgraniczaj>cej drogC wewnCtrzn> - min. 6 mś od strony kanału żicyckiego - min. 6 m, zgodnie 
z rysunkiem planu,  

5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 3Ń % powierzchni działki, 
6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 5Ń % powierzchni działki, 
7) w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów - wg ustaleM § 16, 

8UT/MN przeznaczenie 
podstawowe: teren zabudowy 

usługowej turystycznejś 
przeznaczenie dopuszczalne: 

zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 

A. Ł>czna powierzchnia terenu - ok.17182 m
2
  

B. Stan istniej>cyŚ teren niezainwestowany  
C. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

ń) ustala siC budowC obiektów o funkcji usługowej turystycznej,  
2) w granicach działki dopuszcza siC wprowadzenie obiektu mieszkalnego jednorodzinnego,  
3) ustala siC przebudowC obiektów, prowadzenie robót budowlanych i zmianC sposobu ucytkowania,  
4) parametry nowej zabudowy:  

a) wysokoWć budynków - do 3 kondygnacji nadziemnych, z ostatni> kondygnacj> ukryt> w dachu  
wysokim, 

 b) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, o k>cie nachylenia połaci dachowych 4Ń - 50
o
,  

c) pokrycie dachów - dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym,  
5) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczaj>cejŚ ul. Wojska Polskiego i linii 

rozgraniczaj>cej ci>g pieszy - min. 4 m, zgodnie z rysunkiem planu,  
6) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni działki,  
7) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 5Ń % powierzchni działki, 
8) w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów - wg ustaleM § ń6, 

9UT przeznaczenie podstawowe: 
tereny zabudowy usługowej 
turystycznej; przeznaczenie 

dopuszczalne: funkcja 
mieszkaniowa 

A. Ł>czna powierzchnia terenu - ok. 19763 m
2
  

B. Stan istniej>cyŚ teren zabudowany budynkami usługowymi o funkcji turystycznej  
C. Zasady zagospodarowania terenu:  

ń) zachowuje siC istniej>ce obiekty,  
2) ustala siC przebudowC istniej>cych obiektów, budowC nowych obiektów, prowadzenie robót 

budowlanych i zmianC sposobu ucytkowania,  
3) dopuszcza siC wprowadzenie funkcji mieszkaniowej do 3Ń% powierzchni ucytkowej budynków,  
4) parametry nowej zabudowy:  

a) wysokoWć budynków - do 4 kondygnacji nadziemnych, z ostatni> kondygnacj> ukryt> w dachu 
wysokim,  

b) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, o k>cie nachylenia połaci dachowych 4Ń - 50
o
,  

c) pokrycie dachów - dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym,  
5) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczaj>cej ul. Wojska Polskiego i linii 

rozgraniczaj>cej ci>g pieszy - min. 4 m, zgodnie z rysunkiem planu,  
6) maksymalna powierzchnia zabudowy - 3Ń % powierzchni działki,  
7) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 5Ń % powierzchni działki,  
8) w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów - wg ustaleM § ń6, 

10U/MN przeznaczenie 
podstawowe: teren zabudowy 

usługowo-mieszkaniowej 

A. Ł>czna powierzchnia terenu - ok. 4240 m
2
  

B. Stan istniej>cyŚ teren zabudowany budynkiem usługowym, obecnie ucytkowany jako „dom weselny” 
C. Zasady zagospodarowania terenu: 

ń) zachowuje siC istniej>ce obiekty,  
2) ustala siC przebudowC istniej>cych obiektów, budowC nowych obiektów,. prowadzenie robót 

budowlanych i zmianC sposobu ucytkowania,  
3) parametry nowej zabudowy:  

a) wysokoWć budynków - do 3 kondygnacji nadziemnych, z ostatni> kondygnacj> ukryt> w dachu 
wysokim,  

b) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, o k>cie nachylenia połaci dachowych 4Ń - 50
o
,  

c) pokrycie dachów - dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym,  
4) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczaj>cej ul. Wojska Polskiego i od linii 

rozgraniczaj>cej ul. MyWliwskiej – min. 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,  
5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 3Ń % powierzchni działki,  
6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 5Ń % powierzchni działki, 
7) w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów - wg ustaleM § ń6, 

11U/MN przeznaczenie 
podstawowe: teren zabudowy 

usługowo-mieszkaniowej 

A. Ł>czna powierzchnia terenu - ok. 4082 m
2
  

B. Stan istniej>cyŚ teren zabudowany budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i usługowo-
mieszkaniowymi  
C. Zasady zagospodarowania terenu: 

ń) zachowuje siC istniej>ce obiekty,  
2) ustala siC przebudowC istniej>cych obiektów, budowC nowych obiektów,. prowadzenie robót 
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budowlanych i zmianC sposobu ucytkowania,  
3) parametry nowej zabudowy:  

a) wysokoWć budynków - do 3 kondygnacji nadziemnych, z ostatni> kondygnacj> ukryt> w dachu 
wysokim,  

b) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, o k>cie nachylenia połaci dachowych 40 - 50
o
,  

c) pokrycie dachów - dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym,  
4) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczaj>cej ul. MyWliwskiej i drogi wewnCtrznej - min. 

6 m, zgodnie z rysunkiem planu,  
5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 3Ń % powierzchni działki,  
6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 5Ń % powierzchni działki,  
7) w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów - wg ustaleM § ń6, 

12UT przeznaczenie 
podstawowe: teren zabudowy 

usługowej turystycznejś 
przeznaczenie dopuszczalne: 

funkcja mieszkaniowa 
jednorodzinna 

A. Ł>czna powierzchnia terenu – ok. 20782 m
2
  

B. Stan istniej>cyŚ teren niezainwestowany  
C. Zasady zagospodarowania terenu:  

ń) ustala siC budowC obiektów o funkcji usługowej turystycznej,  
2) w granicach działki dopuszcza siC wprowadzenie obiektów o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej,  
3) ustala siC przebudowC obiektów, prowadzenie robót budowlanych i zmianC sposobu ucytkowania, 
4) parametry nowej zabudowy:  

a) wysokoWć budynków - do 3 kondygnacji nadziemnych, z ostatni> kondygnacj> ukryt> w dachu 
wysokim,  

b) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, o k>cie nachylenia połaci dachowych 4Ń - 50
o
,  

c) pokrycie dachów - dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym, 
5) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z przepisami,  
6) od urz>dzeM melioracyjnych zachować odległoWć min. ńŃ m, ewentualna przebudowa urz>dzeM 

melioracyjnych z zachowaniem przepisów, 
7) maksymalna powierzchnia zabudowy - 15 % powierzchni terenu,  
8) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 50 % powierzchni terenu,  
9) w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów - wg ustaleM § ń6,  
ńŃ) zaleca siC zagospodarowanie terenu jako jedno załocenie urbanistyczne, ustala siC minimaln> 

powierzchniC działki zabudowy usługowej - 1 500 m
2
, 

ńń) ze wzglCdu na złocone lub skomplikowane warunki gruntowe terenu, nalecy wykonać badania 
gruntowe, zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

13ZL przeznaczenie podstawowe: 
teren lasu 

A. Ł>czna powierzchnia terenu - ok. 7141 m
2
  

B. Stan istniej>cyŚ teren istniej>cego lasu  
C. Zasady zagospodarowania terenu: 

ń) zachowuje siC istniej>cy las,  
2) gospodarkC leWn> prowadzić zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami. 

14UT przeznaczenie 
podstawowe: teren zabudowy 

usługowej turystycznejś 
przeznaczenie dopuszczalne: 

urz>dzenia sportowo-rekreacyjne, 
funkcja mieszkaniowa 

jednorodzinna 

A. Ł>czna powierzchnia terenu - ok. 21927 m
2
  

B. Stan istniej>cyŚ teren niezainwestowany  
C. Zasady zagospodarowania terenu: 

ń) ustala siC budowC obiektów o funkcji usługowej turystycznej,.  
2) w granicach działki dopuszcza siC wprowadzenie obiektów o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej,  
3) ustala siC przebudowC obiektów, prowadzenie robót budowlanych i zmianC sposobu ucytkowania, 
4) parametry nowej zabudowy: 

 a) wysokoWć budynków - do 3 kondygnacji nadziemnych, z ostatni> kondygnacj> ukryt> w dachu 
wysokim,  

b) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, o k>cie nachylenia połaci dachowych 4Ń - 50
o
,  

c) pokrycie dachów - dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym, 
5) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z przepisami,  
6) od urz>dzeM melioracyjnych zachować odległoWć min. ńŃ m, ewentualna przebudowa urz>dzeM 

melioracyjnych z zachowaniem przepisów, 
7) maksymalna powierzchnia zabudowy - 15 % powierzchni terenu,  
8) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 50 % powierzchni terenu,  
9) w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów - wg ustaleM § ń6,  
ńŃ) zaleca siC zagospodarowanie terenu jako jedno załocenie urbanistyczne, ustala siC minimaln> 

powierzchniC działki zabudowy usługowej - 1 500 m
2
, 

ńń) ze wzglCdu na złocone lub skomplikowane warunki gruntowe terenu, nalecy wykonać badania 
gruntowe, zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

15ZL przeznaczenie podstawowe: 
teren zieleni leWnej 

A. Ł>czna powierzchnia terenu - ok. 26148 m
2
  

B. Stan istniej>cyŚ teren istniej>cego lasu  
C. Zasady zagospodarowania terenu: 

ń) zachowuje siC istniej>cy las,  
2) gospodarkC leWn> prowadzić zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami. 

16U/MN, 17U/MN przeznaczenie 
podstawowe: tereny zabudowy 

usługowo-mieszkaniowej 

A. Ł>czna powierzchnia terenu - ok. 8702 m
2
, 6998 m

2
.  

B. Stan istniej>cyŚ tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i usługowo-
mieszkaniowymi  

C. Zasady zagospodarowania terenu:  
ń) zachowuje siC istniej>ce obiekty,  
2) ustala siC przebudowC istniej>cych obiektów, budowC nowych obiektów,. prowadzenie robót 

budowlanych i zmianC sposobu ucytkowania,  
3) parametry nowej zabudowy:  

a) wysokoWć budynków - do 3 kondygnacji nadziemnych, z ostatni> kondygnacj> ukryt> w dachu 
wysokim,  

b) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, o k>cie nachylenia połaci dachowych 4Ń - 50
o
,  

c) pokrycie dachów - dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym,  
4) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczaj>cej ul. MyWliwskiej i od linii rozgraniczaj>cych 

drogi wewnCtrzne – min. 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,  
5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 3Ń % powierzchni działki,  
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6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 25 % powierzchni działki,ń)  
7) w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów - wg ustaleM § ń6,  
8) zachowuje siC istniej>ce podziały geodezyjne, nowe podziały - wg zasad wskazanych na rysunku 

planu. 
18U/MN przeznaczenie 

podstawowe: teren zabudowy 
usługowo-mieszkaniowej 

A. Ł>czna powierzchnia terenu - ok. 2692 m
2
.  

B. Stan istniej>cyŚ teren zabudowany budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, usługowymi, 
usługowo-mieszkaniowymi  

C. Zasady zagospodarowania terenu:  
ń) zachowuje siC istniej>ce obiekty,  
2) ustala siC przebudowC istniej>cych obiektów, budowC nowych obiektów, prowadzenie robót 

budowlanych i zmianC sposobu ucytkowania,  
3) parametry nowej zabudowy:  

a) wysokoWć budynków - do 3 kondygnacji nadziemnych, z ostatni> kondygnacj> ukryt> w dachu 
wysokim,  

b) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, o k>cie nachylenia połaci dachowych 4Ń - 50
o
,  

c) pokrycie dachów - dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym,  
4) nieprzekraczalna linia zabudowyŚ od linii rozgraniczaj>cej ul. MyWliwsk> i ul. KiliMskiego - min. 6 m, 

linii rozgraniczaj>cej ci>g pieszy - min. 4 m, zgodnie z rysunkiem planu,  
5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 4Ń % powierzchni działki,  
6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - ńŃ % powierzchni działki, 2)  
7) w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów - wg ustaleM § ń6, 

19U/MN przeznaczenie 
podstawowe: teren zabudowy 

usługowo - mieszkaniowej 

A. Ł>czna powierzchnia terenu - ok. 10219 m
2
  

B. Stan istniej>cyŚ teren zabudowany budynkami, obecnie ucytkowanymi na cele usługowe 
i mieszkaniowe jednorodzinne  

C. Zasady zagospodarowania terenu:  
ń) zachowuje siC istniej>ce obiekty,  
2) ustala siC przebudowC istniej>cych obiektów, budowC nowych obiektów, prowadzenie robót 

budowlanych i zmianC sposobu ucytkowania,  
3) parametry nowej zabudowy:  

a) wysokoWć budynków - do 3 kondygnacji nadziemnych, z ostatni> kondygnacj> ukryt> w dachu 
wysokim,  

b) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, o k>cie nachylenia połaci dachowych 4Ń - 50
o
,  

c) pokrycie dachów - dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym,  
4) nieprzekraczalna linia zabudowyŚ od linii rozgraniczaj>cej ul. Wojska Polskiego, ul. MyWliwskiej 

i KiliMskiego - min. 6 m, linii rozgraniczaj>cej ci>g pieszy - min. 4 m, zgodnie z rysunkiem planu,  
5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 6Ń % powierzchni działki,  
6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - ńŃ % powierzchni działki,  
7) w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów - wg ustaleM    § ń6,  
8) zachowuje siC istniej>ce podziały geodezyjne, nowe podziały jedynie w celu poprawy warunków 

terenowych. 
20U/MN przeznaczenie 

podstawowe: teren zabudowy 
usługowo-mieszkaniowej 

A. Ł>czna powierzchnia terenu - ok. 17576 m
2
  

B. Stan istniej>cyŚ teren zabudowany budynkami, obecnie ucytkowanymi na cele usługowe 
i mieszkaniowe  

C. Zasady zagospodarowania terenu: 
ń) zachowuje siC istniej>ce obiekty,  
2) ustala siC przebudowC istniej>cych obiektów, budowC nowych obiektów, prowadzenie robót 

budowlanych i zmianC sposobu ucytkowania,  
3) parametry nowej zabudowy:  

a) wysokoWć budynków - do 3 kondygnacji nadziemnych, z ostatni> kondygnacj> ukryt> w dachu 
wysokim, 

b) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, o k>cie nachylenia połaci dachowych 4Ń - 50
o
,  

c) pokrycie dachów - dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym,  
4) nieprzekraczalna linia zabudowyŚ od linii rozgraniczaj>cej ul. Wojska Polskiego i ul. KiliMskiego - 

min. 6 m, linii rozgraniczaj>cej ci>g pieszy - min. 3 m, od strony kanału żicyckiego - min.6 m, 
zgodnie z rysunkiem planu,  

5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 4Ń % powierzchni działki,  
6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - ńŃ % powierzchni działki,  
7) w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów - wg ustaleM § ń6, 
8) zachowuje siC istniej>ce podziały geodezyjne, nowe podziały jedynie w celu poprawy warunków 

terenowych. 
21ZP, 22ZP przeznaczenie 
podstawowe: teren zieleni 

urz>dzonej 

A. Ł>czna powierzchnia terenu - ok. 17273 m
2
  

B. Stan istniej>cyŚ teren istniej>cej zieleni nieurz>dzonej  
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  

ń) zachowuje siC istniej>c> zieleM,  
2) ustala siC budowC obiektów zwi>zanych z funkcj> promenady,  
3) nie zezwala siC na lokalizowanie zabudowy kubaturowej, nie zwi>zanej z funkcj> promenady. 

23WS, 24WS przeznaczenie 
podstawowe 

A. Ł>czna powierzchnia terenu - ok. 13943 m
2
   

B. Stan istniej>cyŚ teren wód otwartych - droga wodna  
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  

ń) zachowuje siC istniej>cy kanał w liniach rozgraniczaj>cych 
25NO przeznaczenie podstawowe A. Ł>czna powierzchnia terenu - ok. 118 m

2
  

B. Stan istniej>cyŚ teren urz>dzeM oczyszczania Wcieków  
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  

ń) zachowuje siC istniej>c> przepompowniC Wcieków 
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§ 15. Ustalenia dotycz>ce ulic, ci>gów pieszych, 
Wciecek rowerowychŚ 
 
Symbol 
w planie 

Przeznaczenie terenu, zasady zabudowy 
i zagospodarowania 

1KG Droga publiczna - ulica Obwodowa. Droga krajowa       
nr 59 żicycko-Ryn-Mr>gowo-Nawiady-Rozogi, dla 
której powinno siC przewidzieć parametry klasy żP  
(główna ruchu przyWpieszonego). 

2KD Droga publiczna - ulica Wojska Polskiego - ulica 
zbiorcza, w klasie technicznej Z, SzerokoWć 
w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych. 

3KD Droga publiczna - ulica MyWliwska - istniej>ca ulica 
lokalna, w klasie technicznej L. SzerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych. 

4KD Droga publiczna - ulica KiliMskiego - istniej>ca ulica 
lokalna, w klasie technicznej L. SzerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych. 

5KDW Istniej>ca droga wewnCtrzna. SzerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych nieruchomoWci. 

6KDW Projektowana droga wewnCtrzna. 
7KDW Istniej>ca droga wewnCtrzna w formie ci>gu pieszo-

jezdnego. 
8KDW Istniej>ca droga wewnCtrzna w liniach 

rozgraniczaj>cych nieruchomoWci. 
9KX, 
10KX, 
11KX 

Istniej>ce ci>gi piesze w linach rozgraniczaj>cych. 

12KX, 
13KX 

Ci>g pieszo-rowerowy wzdłuc brzegu kanału - 
promenada. 

14KX Ci>g pieszy o szerokoWci min. 3 m. 
 

§ 16. Ustalenia dotycz>ce parkingówŚ 
 
ń. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych 

i ciCcarowych nalecy sytuować przy jezdniach ulic klasy 
Z i L, jako pasy postojowe (zatoki). 

 
2. Ponadto zagospodarowanie poszczególnych 

działek, powinno uwzglCdniać miejsca postojowe dla 
samochodów, w zalecnoWci od funkcji, z uwzglCdnieniem 
potrzeb klientów i personelu, w iloWci nie mniejszej nicŚ 
 
  a) min. 2 miejsca postojowe/100 m

2
 pow. ucytkowej 

i usługowej, 
 
  b) min. 1 miejsce postojowe/10 zatrudnionych, 
 
  c) min. 1 miejsce /1 mieszkanie. 
 

§ 17. Ustalenia dotycz>ce infrastruktury technicznej.  
 
1. Energetyka 

 
  1) zachowuje siC znajduj>ce na terenie objCtym 

niniejszym planem istniej>ce urz>dzenia 
elektroenergetyczne, linie energetyczne oraz stacje 
transformatoroweś przewiduje siC rezerwC terenu pod 
projektowane urz>dzenia elektroenergetyczne przez 
Pżź Źystrybucja Białystok Sp. z o.o., 

 
  2) zasilanie zabudowy w energiC elektryczn> terenów 

objCtych niniejszym planem odbywać siC bCdzie 
liniami napowietrznymi lub kablowymi nN 
wyprowadzonymi z istniej>cych lub projektowanych 
stacji transformatorowych, 

 
  3) ostateczna iloWć stacji transformatorowych i typ linii 

zaleceć bCdzie od zapotrzebowania mocy przez 
właWcicieli poszczególnych obiektów, 

 

  4) lokalizacjC nowych linii energetycznych SN ń5kV oraz 
nN nalecy przewidywać na terenach 
ogólnodostCpnych (ci>gi komunikacyjne, granice 
działek, linie rozgraniczaj>ce, itp.), 

 
  5) doprowadzenie energii elektrycznej do 

poszczególnych obiektów nalecy realizować na 
warunkach Zarz>dcy sieci. 

 
2. Energia cieplna. 

 
  1) zaopatrzenie zabudowy w energiC ciepln> do 

ogrzewania budynków - z indywidualnych aródeł 
ciepła, z lokalnych sieci ciepłowniczych lub z miejskiej 
sieci ciepłowniczej, w zalecnoWci od uwarunkowaM 
techniczno-ekonomicznych. 

 
  2) indywidualne zaopatrzenie w ciepło z nieemisyjnych 

lub niskoemisyjnych aródeł ciepła. 
 

3. Gaz. 
 
  1) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej na warunkach 

Zarz>dcy sieci. 
 

4. Woda. 
 
  1) zaopatrzenie w wodC - wył>cznie z komunalnej sieci 

wodoci>gowej na warunkach Zarz>dcy sieci. 
 

5. Kanalizacja sanitarna. 
 
  1) odprowadzanie Wcieków - wył>cznie kanalizacj> 

sanitarn> do oczyszczalni Wcieków na warunkach 
Zarz>dcy sieci. 

 
6. Kanalizacja deszczowa. 

 
  1) wody opadowe i roztopowe ujCte w szczelne, otwarte 

lub zamkniCte systemy kanalizacyjne pochodz>ce 
z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów (…) 
miast (...) dróg zaliczonych do kategorii dróg 
krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G, 
a takce parkingów o powierzchni powycej Ń,ńha, 
w iloWci, jaka powstaje z opadów o natCceniu co 
najmniej ń5 l na sekundC na ńha - wprowadzane do 
wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji 
zanieczyszczaj>cych, w iloWciach przekraczaj>cych 
100 mg/l zawiesin ogólnych oraz ń5 mg/l wCglowodorów 
ropopochodnych, zgodnie z rozporz>dzeniem Ministra 
Vrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków 
jakim nalecy spełnić przy wprowadzaniu Wcieków do wód 
lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla Wrodowiska wodnego (Źz. U. z  2006 r. 
Nr 137, poz. 984, z póan. zm.). 

 
7. Urz>dzenia melioracyjne. 

 
  1) w granicach opracowania planu wystCpuj> urz>dzenia 

melioracyjne, oznaczone na rysunku graficznym 
oznaczeniem - wm, nalecy je zachować i utrzymywać 
zgodnie z przepisami. W przypadku koniecznoWci ich 
przebudowy, gwarantuj>cej właWciwe odwodnienie 
gruntów meliorowanych, nalecy sporz>dzić projekt 
przebudowy i uzgodnić z właWciwymi organami. 
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8. Telekomunikacja. 
 
  1) linie telekomunikacyjne w granicach planu nalecy 

projektować jako podziemne z rozprowadzeniem 
w pasie drogowym drogi wewnCtrznej. W przypadku 
kolizji projektowanych obiektów z istniej>cymi 
urz>dzeniami telekomunikacyjnymi nalecy je 
przebudować i dostosować do projektowanego 
zagospodarowania przestrzennego zgodnie 
z obowi>zuj>cymi przepisami, normami i warunkami 
przebudowy. 

 
9. Inne elementy uzbrojenia. 

 
  1) dopuszcza siC wprowadzenie innych elementów 

uzbrojenia terenu w oparciu o obowi>zuj>ce przepisy 
bez koniecznoWci wprowadzania zmian do planu, 

 
  2) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych masztów 

antenowych. 
 

Rozdział 3 
Przepisy koMcowe 

 
§ 18. Naliczenie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu 

wartoWci nieruchomoWci w zwi>zku z uchwaleniem planu. 
 
1. Ustala siC dla poszczególnych terenów nastCpuj>ce 

stawki procentowe dla ustalenia opłaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L.p. Symbol i przeznaczenie terenu 
STAWKA 

PROCENTOWA 
OPŁATY 

1. 1MN/UT, 2MN/UT - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

30 

2. 3UT, 4UT, 5UT, 9UT, 12UT, 14UT - tereny 
zabudowy usługowej turystycznej 

30 

3. 6MN/UT, 7MN/UT,- teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 

30 

4. 8UT/MN- teren zabudowy usługowej 
i mieszkaniowej jednorodzinnej 

30 

5. 10U/MN, 11U/MN, 16U/MN, 17U/MN, 
18U/MN, 19U/MN, 20U/MN - tereny 
zabudowy usługowo-mieszkaniowej 

30 

6. 13ZL, 15ZL - tereny zieleni leWnej nie ma 
zastosowania 

7. 21ZP, 22ZP - teren publicznej zieleni 
urz>dzonej 

nie ma 
zastosowania 

8. 23WS, 24WS - teren kanału nie ma 
zastosowania 

9. 25NO - teren przepompowni Wcieków nie ma 
zastosowania 

10. KG, KD - tereny dróg publicznych nie ma 
zastosowania 

11. KDW - tereny dróg dojazdowych 
i wewnCtrznych 

nie ma 
zastosowania 

12. KX - tereny ci>gów pieszych nie ma 
zastosowania 

 
§ 19. Wykonanie uchwały powierza siC Burmistrzowi 

żicycka. 
 
§ 20. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa WarmiMsko-Mazurskiego. 
 
2. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 3Ń dni od dnia 

ogłoszenia w Źzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady 
Marian Lemecha
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Zał>cznik Nr ń 
do uchwały Nr XL/36/ńŃ 
Rady Miejskiej w żicycku 
z dnia 29 kwietnia 2010 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XL/36/ń0 
Rady Miejskiej w żicycku 
z dnia 29 kwietnia 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 póan. zm.) Rada Miejska w żicycku postanawia, co nastCpujeŚ 
 
ń. Stwierdza siC zgodnoWć miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo- 

mieszkaniowej przy al. Wojska Polskiego i kanale żicyckim w żicycku z ustaleniami zawartymi w „Studium uwarunkowaM 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta żicycka”, uchwalonego uchwał> Nr XXII/ń6/2ŃŃŃ Rady Miejskiej w 
żicycku z dnia 24 marca 2ŃŃŃ r. 
 
 
 

Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr XL/36/ńŃ 
Rady Miejskiej w żicycku 
z dnia 29 kwietnia 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 póan. zm.) Rada Miejska w żicycku postanawia, co nastCpujeŚ 
 
1. Do projektu planu wniesiono uwagi w trybie przepisów art. ń8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

rozstrzygniCte jak nicejŚ 
 
  1) Lista uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-

mieszkaniowej przy al. Wojska Polskiego i kanale żicyckim w żicyckuŚ 
 

Lp. 
Wnosz>cy uwagC 
imiC i nazwisko 

(nazwa) 
Przedmiot wniesionej uwagi 

Stanowisko Burmistrza 
Miasta żicycka w sprawie 

wniesionej uwagi 

RozstrzygniCcie Rady Miejskiej 
w żicycku w sprawie 

wniesionej uwagi 

1. *) 
Zmiana zasad podziału działki nr ńŃ przy  
ul. MyWliwskiej ńń, wskazanych na rysunku 
planu. 

UwzglCdniono w całoWci UwzglCdniono w całoWci 

2. *) 
Umocliwienie budowy dwóch budynków 
mieszkalnych, po dokonaniu podziału działki 
nr 20 przy al. Wojska Polskiego. 

UwzglCdniono w całoWci UwzglCdniono w całoWci 

 
- *)Źane osobowe wnosz>cych uwagC podlegaj> ochronie zgodnie z ustaw> o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 

1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, 
poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170, Nr 176, poz. 1238). W/w dane osobowe zawiera dokumentacja planistyczna. 

 
  2) Uzasadnienie rozstrzygniCćŚ 

Postanawia siC uwzglCdnić w całoWci uwagi wniesione do projektu planu poniewacŚ - nie naruszaj> interesu prawnego 
osób trzecich, - nie koliduj> z obowi>zuj>cymi przepisami prawa, - nie wpływaj> w zasadniczych kwestiach na rozwi>zania 
funkcjonalno-przestrzenne i strukturC zagospodarowania przestrzennego obszaru objCtego planem. 

 
 
 

Zał>cznik Nr 4 
do uchwały Nr XL/36/ńŃ 
Rady Miejskiej w żicycku 
z dnia 29 kwietnia 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 póan. zm.) Rada Miejska w żicycku postanawia, co nastCpujeŚ 
 
ń. RozstrzygniCcie w sprawie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej. 
W granicach planu w skład przestrzeni publicznych nalec>cych do zadaM własnych gminy, o których mowa w przepisach 

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 póan. zm.), zalicza siC tereny ci>gów pieszych i pieszo-jezdnych, teren zieleni parkowej oznaczonej na rysunku 
planu symbolami 21ZP i 22ZP, a w zalecnoWci od potrzeb ustala siC mocliwoWć wyznaczenia dodatkowych terenów. BCd> one 
finansowane w trybie przepisów o finansach publicznych, stosownie do mocliwoWci budcetowych gminy. 
 
 
 
 
 
 
 


