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UCHWAŁA Nr L/633/10 

Rady Miejskiej w Piszu 

z dnia 29 paadziernika 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Łupki. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi>zku z art. 14 ust. 8, 
art. 15, art. 16 ust. 1, art. 29, art. 34 ust. 1 i art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 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, Nr 201, poz. 1237, Nr 
220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 
871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043), art. 18 ust. 2 
pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorz>dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 
146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 
i leWnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, 
z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63, 
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541, Nr 191, 
poz. 1374, z 2008 r. Nr 237, poz. 1657, z 2009 r. Nr 1, 
poz. 3, Nr 115, poz. 967, Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska 
w Piszu uchwala, co nastCpujeŚ 
 

Rozdział I 
USTALźNIA OżÓLNź 

 
§ ń. 1. Stwierdza siC zgodnoWć planu, o którym mowa 

w ust. 2 z ustaleniami „Studium UwarunkowaM i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz”. 

 
2. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego czCWci wsi Łupki w gminie Pisz zwany 
dalej „planem”, obejmuj>cy obszar o powierzchni około 
144 ha, ograniczony: 

DZIENNIK URZĘDOWY 
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  a) od północy - drog> poln> nalec>c> do Gminy Pisz 
(działka o numerze 288/1), 

 
  b) od wschodu - zachodni> granic> kanału 

melioracyjnego (działka o numerze 270), a nastCpnie 
wschodni> granic> działek ewidencyjnych objCtych 
planem oraz wschodni> granic> cieku Jagodnia 
(działka o numerze 290), 

 
  c) od południa - południow> granic> pasa drogowego 

drogi krajowej numer 58, 
 
  d) od zachodu - zachodni> granic> drogi nalec>cej do 

Gminy Pisz (działki o numerach 225 i 230) oraz 
granic> lasu,  

 
jak na rysunku planu, stanowi>cym zał>cznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 
 

3. Granice planu s> zgodne z Uchwał> 
Nr XLIX/585/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 
30 czerwca 2006 r. w sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego czCWci wsi Łupki. 

 
§ 2. 1. Ustalenia planu przedstawiono w czCWci 

tekstowej - stanowi>cej treWć uchwały oraz w czCWci 
graficznej, stanowi>cej zał>cznik nr 1 do niniejszej 
uchwały zwany dalej „rysunkiem planu" w skali 1:2000. 

 
2. Integraln> czCWci> uchwały s> tecŚ 

 
  1) zał>cznik nr 2 do niniejszej uchwały - rozstrzygniCcie o 

sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 
 
  2) zał>cznik nr 3 do niniejszej uchwały - rozstrzygniCcie o 

sposobie realizacji oraz zasadach finansowania 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, nalec>cych do zadaM własnych gminy. 

 
§ 3. Ustala siC nastCpuj>ce zasady konstrukcji planu: 

 
  1) Ustalenia ogólne obowi>zuj> na całym terenie objCtym 

planem, a ustalenia szczegółowe obowi>zuj> dla 
poszczególnych terenówś 

 
  2) Kacdy „teren” oznaczono na rysunku planu oraz w 

tekWcie niniejszej uchwały oznaczeniem cyfrowo - 
literowym tzw. „symbolem terenu”. Litera oznacza 
przeznaczenie terenu, a wystCpuj>ca przed ni> cyfra 
oznacza numer kolejnego terenu. W przypadku 
oznaczenia terenów komunikacji przed kolejnym 
numerem terenu postawiono symbol „0”ś 

 
  3) NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku planu 

s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planu: 
a) granice opracowania planu, 
b) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania, 

c) oznaczenia identyfikacyjne oraz przeznaczenie 
terenów w liniach rozgraniczaj>cych, 

d) zasady ochrony Wrodowiska i przyrody: 
- granica Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Puszczy i Jezior Piskich, 
- tereny nieucytków (tereny podmokłe, zalane 

wod>) - zakaz likwidacji, 
e) wyrócnione zasady zagospodarowania terenu: 

- nieprzekraczalna linia zabudowy, 
- obowi>zuj>ca linia zabudowy, 

- strefa uci>cliwoWci wzdłuc linii 
elektroenergetycznej 15 kV - zagospodarowanie 
regulowane przepisami szczególnymi, 

- odcinki napowietrznej linii elektroenergetycznej 
15 kV - do przełocenia lub likwidacji, 

- tereny istniej>cej zieleni wysokiej - do 
zachowania i uzupełnieM, 

- zieleM izolacyjno-krajobrazowa, 
- przebieg trasy rowerowej w pasie drogowym, 
- orientacyjny przebieg ci>gu pieszo-rowerowego, 
- minimalny zakres przestrzenny terenu, który 

nalecy obj>ć jednym projektem podziału w 
przypadku wprowadzenia zmiany przebiegu drogi 
wewnCtrznej lub ci>gu pieszo-jezdnego, 

- drogi wewnCtrzne i ci>gi pieszo-jezdne, których 
przebieg moce zostać zmieniony, 

- planowana infrastruktura techniczna: stacja 
transformatorowa, przepompownia kanalizacji 
sanitarnej; 

 
  4) Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowi> 

informacje lub zalecenia i nie s> ustaleniami planu. 
 

§ 4. Podstawowe definicje 
 

1. NastCpuj>ce okreWlenia w Planie oznaczaj>Ś 
 
  1) Teren - obszar wydzielony liniami rozgraniczaj>cymi o 

jednakowych zasadach zagospodarowania, którego 
przeznaczenie zostało okreWlone w odpowiedniej 
karcie terenu, przeznaczony takce pod drogi oraz 
zieleM. 

 
  2) Pensjonat - obiekt posiadaj>cy co najmniej 7 pokoi, 

Wwiadcz>cy dla swoich klientów całodzienne 
wycywienie. 

 
  3) Budynek letniskowy - budynek mieszkalny 

przeznaczony do wypoczynku własnego (rodzinnego). 
 
  4) Budynek techniczny i technologiczny - budynek 

przeznaczony wył>cznie dla urz>dzeM 
technologicznych, urz>dzeM i instalacji w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
Wrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póan. 
zm.) oraz ich obsługi w zakresie niezbCdnym do ich 
prawidłowego funkcjonowania. 

 
  5) Usługi - nalecy przez to rozumieć wszelkie obiekty 

budowlane w całoWci lub czCWci słuc>ce do 
działalnoWci, której celem jest zaspokajanie potrzeb 
ludnoWci, a nie wytwarzanie bezpoWrednio metodami 
przemysłowymi. 

 
  6) Usługi niezakłócaj>ce funkcji mieszkaniowej - to usługi 

o nieuci>cliwym charakterze, których prowadzenie nie 
powoduje przekroczenia dopuszczalnych standardów 
jakoWci Wrodowiska przewidzianych dla funkcji 
mieszkaniowej, a ponadto nie wywołuje innych 
zakłóceM funkcji mieszkaniowej takich jak: nadmierny 
ruch lub postój pojazdów utrudniaj>cych dostCp do 
budynków mieszkalnych, zakłócanie ciszy nocnej, 
nadmierny hałas, zanieczyszczenie powietrza, 
generowanie zapachów i hałasu, wytwarzanie takich 
iloWci odpadów, których gromadzenie narusza estetykC 
Wrodowiska mieszkalnego itp. 

 
  7) WysokoWć zabudowy podana w karcie terenu słucy do 

okreWlenia dopuszczalnego pionowego gabarytu 
projektowanych budynkówŚ 
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a) wysokoWć wyracona w metrach to pionowy, 
zewnCtrzny wymiar budynku liczony od Wredniego 
poziomu terenu przy najnicej połoconym wejWciu 
do budynku lub jego czCWci do kalenicy, punktu 
zbiegu połaci dachowych lub pionowy, zewnCtrzny 
wymiar budynku liczony od poziomu terenu przy 
najnicej połoconym wejWciu do budynku do górnej 
krawCdzi Wciany zewnCtrznej, gzymsu lub attyki, 
(nie dotyczy masztów odgromnikowych, anten i 
kominów), 

b) wysokoWć wyracona w liczbie kondygnacji to 
dopuszczalna liczba kondygnacji nadziemnych 
projektowanych budynków, przy czym przez 
poddasze ucytkowe nalecy rozumieć kondygnacjC 
w dachu stromym z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na pobyt ludzi. 

 
  8) WysokoWć okapu - odnosi siC do zasadniczych połaci 

dachowych budynku i nie dotyczy detalu 
architektonicznego i takich elementów jak: daszki nad 
wejWciem, werandy, podcienia, wykusze, ogrody 
zimowe, zadaszenia tarasów na gruncie, parterowe 
wbudowane garace, dominanty i akcenty 
architektoniczne. 

 
  9) Kalenica główna - najdłucsza kalenica budynku 

bCd>ca krawCdzi> przeciCcia połaci wyznaczaj>cych 
przeciwległe kierunki spadku: 
a) w przypadku, gdy budynek posiada wiCcej nic 

jedn> kalenicC o tej samej długoWci na rócnych 
wysokoWciach wzglCdem siebie, za kalenicC 
główn> uwaca siC najwycsz> z nich; 

b) w przypadku istnienia kilku kalenic o tej samej 
długoWci i wysokoWci wzglCdem siebie, za kalenicC 
główn> uwaca siC tC z kalenic, której odległoWć od 
pionowej płaszczyzny przechodz>cej przez 
frontow> granicC parceli jest najmniejsza. 

 
10) K>t nachylenia połaci dachowych - k>t pochylenia 

płaszczyzny połaci wzglCdem płaszczyzny poziomej 
ostatniego stropu; dach spełniaj>cy wymóg w zakresie 
k>ta nachylenia dachu musi przekrywać minimum  
75 % powierzchni rzutu poziomego najwycszej 
kondygnacji budynku i o minimum dwóch kierunkach 
spadku; k>t nachylenia dachu nie odnosi siC do 
elementów takich jak: lukarny, zadaszenia wejWć, 
werand, wykuszy, tarasów na gruncie, zadaszenia 
ogrodów zimowych, dominant i akcentów 
architektonicznych. 

 
11) Symetria dachu - symetria nachylenia połaci 

dachowych wzglCdem pionowej płaszczyzny 
przechodz>cej przez kalenicC dachu. 

 
12) Linie zabudowy okreWlone planem nie dotycz> okapów 

i gzymsów, balkonów, loggi, wykuszy, podokienników, 
zadaszeM, ryzalitów, przedsionków, tarasów na 
gruncie, schodów zewnCtrznych, pochylni, ramp i 
czCWci podziemnych obiektów budowlanych, które 
mog> być wysuniCte przed wyznaczon> liniC 
zabudowy z uwzglCdnieniem wymogów przepisów 
odrCbnych. Linie zabudowy nie dotycz> istniej>cej 
zabudowy, sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej 
(w tym kontenerowych stacji transformatorowych), 
których lokalizacja powinna być zgodna z przepisami 
prawa budowlanego i przepisami odrCbnymiŚ 
a) obowi>zuj>ca linia zabudowy - linia, ograniczaj>ca 

obszar, na którym dopuszcza siC wznoszenie 
budynków oraz - okreWlonych w ustaleniach planu - 
budowli, na której to linii ustala siC koniecznoWć 

zlokalizowania minimum 60 % szerokoWci frontowej 
Wciany budynku o funkcji podstawowej dla danego 
terenu (dla zabudowy zagrodowej - Wciany budynku 
mieszkalnego); dla zabudowy istniej>cej 
obowi>zuj>c> liniC zabudowy nalecy traktować jako 
nieprzekraczaln> liniC zabudowy, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia, 
ograniczaj>ca obszar, na którym dopuszcza siC 
wznoszenie budynków oraz - okreWlonych w 
ustaleniach planu - budowli. 

 
13) Powierzchnia biologicznie czynna - to grunt rodzimy 

pokryty roWlinnoWci> oraz woda powierzchniowa na 
działce budowlanej, a takce 50 % sumy nawierzchni 
tarasów i stropodachów, urz>dzonych jako stałe 
trawniki lub kwietniki na podłocu zapewniaj>cym ich 
naturaln> wegetacjC, o powierzchni nie mniejszej nic 
10 m

2
. 

 
14) Powierzchnia zabudowy - dopuszczona na danej 

działce budowlanej lub terenie okreWlona jest 
stosunkiem powierzchni zabudowy budynku 
(budynków) do powierzchni działki budowlanej lub 
terenu, wyraconym w procentach. Przez powierzchniC 
zabudowy budynku nalecy rozumieć powierzchniC 
terenu zajCt> przez budynek w stanie wykoMczonym 
(rzut pionowy zewnCtrznych krawCdzi budynku na 
powierzchniC terenu); do powierzchni zabudowy nie 
wlicza siC powierzchni schodów zewnCtrznych, 
pochylni i ramp zewnCtrznych, daszków, okapów 
dachowych, zadaszeM, wykuszy a takce 
nadwieszanych czCWci budynku powycej parteru. 

 
15) Zaplecze działki budowlanej - czCWć działki budowlanej 

zawarta pomiCdzy granic> wyznaczon> przez tyln>  
(tj. najbardziej oddalon> od linii rozgraniczaj>cej drogi 
z której nastCpuje wjazd na działkC budowlan>) WcianC 
budynku funkcji podstawowej dla danego terenu a 
tyln> granic> działki budowlanej. 

 
16) Wymagania parkingowe - to wymagana minimalna 

liczba miejsc postojowych, któr> nalecy zapewnić na 
terenie objCtym inwestycj> lub w inny sposób, jeceli 
został okreWlony w karcie terenu. 

 
17) Miejsca postojowe - miejsca postojowe dla 

samochodów osobowych na powierzchni terenu 
(usytuowane na parkingach), w garacach 
(wbudowanych lub wolno stoj>cych) lub wiatach. 

 
18) ZieleM izolacyjno-krajobrazowa - to zieleM wysoka i 

Wrednia o funkcji izolacyjnej i krajobrazowej, urz>dzona 
w formie biogrup, wprowadzona w celu oddzielenia 
optycznego, funkcjonalnego, akustycznego i 
przestrzennego terenów o rócnych funkcjach; 
powierzchniC zieleni krajobrazowo-izolacyjnej wlicza 
siC do powierzchni terenów biologicznie czynnych. 

 
19) Stawka procentowa, na podstawie której ustala siC 

opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - stawka okreWlona w stosunku 
procentowym do wzrostu wartoWci nieruchomoWci w 
zwi>zku z uchwaleniem planu miejscowego, bCd>ca 
podstaw> do okreWlenia jednorazowej opłaty 
wnoszonej na rzecz gminy na zasadach okreWlonych w 
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
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2. Pozostałe pojCcia ucyte w niniejszej uchwale 
zgodne s> z definicjami okreWlonymi w ustawie z dnia 
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 
poz. 1118 z póan. zm.) i ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w 
rozporz>dzeniach wykonawczych do wycej wymienionych 
ustaw. 
 

Rozdział II 
OżÓLNź ZASADY ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
§ 5. Przeznaczenie terenu. 
 
1. Ustala siC podział obszaru objCtego planem na 

142 tereny wydzielone liniami rozgraniczaj>cymi, 
oznaczone symbolami cyfrowymi od 1 do 92 oraz od 
001 do 050 (dla terenów komunikacji: ulic, dróg, ci>gów 
pieszo-jezdnych i ci>gów pieszych) i ich przeznaczenie 
oznaczone symbolami literowymi zgodnie z ponicsz> 
klasyfikacj>Ś 
 
  1) TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ: 

a) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej  
Budynki mieszkalne w zabudowie wolno stoj>cej 
lub blianiaczej. W budynku zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza siC 
wydzielenie lokalu ucytkowego o funkcji usługowej 
z zakresu usług osiedlowych, niezakłócaj>cych 
funkcji mieszkaniowej (zgodnie z definicj> § 4  
ust. 1 pkt 6 niniejszej uchwały), a stanowi>cej 
uzupełnienie funkcji mieszkaniowej o powierzchni 
całkowitej nieprzekraczaj>cej 100 m

2
. Usługi 

dopuszcza siC wył>cznie z funkcj> mieszkaniow> 
(jako funkcja wbudowana), chyba, ce regulacje w 
karcie terenu stanowi> inaczej. Dopuszcza siC 
rozbudowC, nadbudowC, dobudowC, przebudowC i 
modernizacjC istniej>cej zabudowy mieszkaniowej i 
gospodarczej zgodnie z parametrami zabudowy i 
zagospodarowania terenu okreWlonymi w 
poszczególnych kartach terenów. Na terenie 
zabudowy mieszkaniowej dopuszcza siC realizacjC 
maksymalnie jednego budynku mieszkalnego, 
jednego budynku gospodarczego i jednego 
budynku garacu w zabudowie wolno stoj>cej lub 
blianiaczej. Nie dopuszcza siC lokalizowania 
budynków inwentarskich z zakresu produkcji rolnej. 
Wyklucza siC lokalizacjC warsztatówŚ napraw 
samochodów (mechanicznych, elektrycznych, 
lakierniczych, wulkanizacji, itp.), stolarskich, 
Wlusarskich, tartaków, myjni samochodowych, stacji 
obsługi i diagnostyki samochodowej, wszelkich 
usług zwi>zanych ze składowaniem, segregacj>, 
odzyskiem, unieszkodliwianiem lub 
przetwarzaniem odpadów i innych usług 
uci>cliwych dla funkcji mieszkaniowej, w tym 
powoduj>cych zakłócanie ciszy nocnej, nadmierny 
hałas, zanieczyszczenie powietrza, generowanie 
zapachów i hałasu, wytwarzanie takich iloWci 
odpadów, które naruszaj> estetykC Wrodowiska 
mieszkalnego, chyba, ce regulacje w karcie terenu 
stanowi> inaczej. 

b) ML - tereny zabudowy letniskowej 
W budynku zabudowy letniskowej nie dopuszcza 
siC wydzielenia lokalu ucytkowego o funkcji 
usługowej, chyba, ce regulacje w karcie terenu 
stanowi> inaczej. Na jednej działce budowlanej 
dopuszcza siC realizacjC maksymalnie jednego 
budynku letniskowego, jednego budynku 

gospodarczego i jednego budynku garacu w 
zabudowie wolno stoj>cej lub blianiaczej. 

 
  2) TźRźNY UbYTKOWANź ROLNICZOŚ 

a) MR - tereny zabudowy zagrodowej 
Zabudowa zagrodowa moce składać siC z: 
maksymalnie jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stoj>cego lub jednego 
segmentu budynku blianiaczego, budynków 
gospodarczych, budynków magazynowych i 
budynków inwentarskich oraz innych budowli i 
urz>dzeM budowlanych zwi>zanych z 
funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego, 
dopuszcza siC realizacjC w zabudowie zagrodowej 
maksymalnie jednego budynku usługowego z 
zakresu usług agroturystyki (z wył>czeniem 
domków kampingowych i letniskowych).  
Chów i hodowla zwierz>t ograniczona do 20 DJP 
(współczynnika przeliczeniowego sztuk zwierz>t na 
duce jednostki przeliczeniowe inwentarza 
okreWlonego w przepisach odrCbnych), dla drobiu, 
innych ptaków i królików do 5 DJP. Zakazuje siC 
hodowli gryzoni w iloWci wiCkszej nic 1 DJP. Chów i 
hodowla krów do 40 DJP. Dla istniej>cych 
gospodarstw rolnych, które przekraczaj> wycej 
wymienione wskaaniki dopuszcza siC wzrost 
istniej>cego w gospodarstwie wskaanika DJP o 
maksymalnie 10 %. 

b) ZR - tereny ucytków rolnych (ł>ki i pastwiska) - na 
terenach ucytków rolnych nie dopuszcza siC 
realizacji zabudowy. 

 
  3) TźRźNY ZABUDOWY USŁUżOWźJ I 

PRODUKCYJNEJ: 
a) U - tereny zabudowy usługowej  

Wszelkie usługi z zakresu usług publicznych i/lub 
komercyjnych. Dopuszcza siCŚ 
- usługi handlu o powierzchni sprzedacy do 400 m2

, 
- budynki zakwaterowania turystycznego i 

rekreacyjnego typu: mały hotel, pensjonat itp. 
wraz z obiektami towarzysz>cymi, chyba, ze 
regulacje w karcie terenu stanowi> inaczej.  

Wyklucza siC lokalizacjCŚ 
- stacji paliw, 
- tartaków, wszelkich usług zwi>zanych ze 

składowaniem, segregacj>, odzyskiem, 
unieszkodliwianiem lub przetwarzaniem 
odpadów, 

- obiektów emituj>cych intensywne zapachy, które 
odczuwalne s> na znacznym obszarze, 

- hurtowni o ł>cznej powierzchni ucytkowej 
powycej 300 m

2
, 

- obiektów generuj>cych ruch pojazdów o 
dopuszczalnej masie całkowitej 12 ton lub 
wiCkszej, 

- składowania materiałów lub towarów pod gołym 
niebem. 

 
Szczegółowy zakres dopuszczalnych funkcji okreWlony 
został w poszczególnych kartach terenu. 
 b) UO - tereny usług oWwiaty i wychowania 
 c) US - tereny sportu i rekreacji 
         Terenowe obiekty i urz>dzenia sportu i rekreacji. 
 d) UT - tereny usług turystyki 

Budynki zakwaterowania turystycznego i 
rekreacyjnego. 

 e) U/P - tereny zabudowy usługowo – produkcyjnej 
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Wszelka działalnoWć gospodarcza z zakresu produkcji, 
baz i magazynów oraz usług z wył>czeniemŚ 
- zakładów o zwiCkszonym albo ducym ryzyku 

wyst>pienia powacnej awarii przemysłowej, 
- składowania materiałów lub towarów pod gołym 

niebem (oprócz materiału szkółkarskiego i 
asortymentu ogrodniczego charakterystycznego dla 
sklepów ogrodniczych), 

- tartaków, wszelkich usług zwi>zanych ze 
składowaniem, segregacj>, odzyskiem, 
unieszkodliwianiem lub przetwarzaniem odpadów, 

- obiektów generuj>cych ruch wiCcej nic 3 pojazdów o 
dopuszczalnej masie całkowitej 12 ton lub wiCkszej 
na godzinC, na ulicach lokalnych lub dojazdowych 
przebiegaj>cych przez istniej>ce b>da planowane 
tereny zabudowy mieszkaniowej, 

- obiektów emituj>cych intensywne zapachy, które 
odczuwalne s> na znacznym obszarze, 

- budynków zamieszkania zbiorowego, 
   - budynków zakwaterowania turystycznego i 

rekreacyjnego, 
- szpitali i domów opieki społecznej, 
- budynków zwi>zanych ze stałym lub wielogodzinnym 

pobytem dzieci i młodziecy.  
Nie dopuszcza siC lokalizacji funkcji mieszkaniowej, 
równiec jako integralnie zwi>zanej z prowadzon> 
działalnoWci> gospodarcz>. 

 
  4) TźRźNY ZIźLźNI I WÓDŚ 

a) ZL - tereny lasów, 
b) ZN - tereny zieleni naturalnej, 
c) ZP - tereny zieleni urz>dzonej takiej, jak: zieleM 

parkowa, ogródek jordanowski, urz>dzenia 
rekreacyjno - sportowe oraz zagospodarowanie 
terenu zwi>zane z ucytkowaniem tych urz>dzeM, 
obiekty małej architektury, 

d) ZT - tereny zieleni - pas techniczny do obsługi 
kanału melioracyjnego (cieku Jagodnia), 

e) WS - tereny urz>dzeM melioracji wodnych (kanały i 
rowy melioracyjne). 

 
  5) TERENY KOMUNIKACJI: 

a) KDG 1/2 - teren drogi publicznej głównej 
(1 jezdnia/2 pasy ruchu), 

b) KDL 1/2 - teren drogi publicznej lokalnej 
(1 jezdnia/2 pasy ruchu), 

c) KDD 1/2 - teren drogi publicznej dojazdowej 
(1 jezdnia/2 pasy ruchu), 

d) KDW - teren drogi wewnCtrznej (niepublicznej), 
e) KPJ - teren ci>gu pieszo-jezdnego (niepubliczny), 
f) KDX - teren publicznego ci>gu pieszego. 

 
2. Na kacdym terenie planu dopuszcza siC lokalizacjC 

małych obiektów infrastruktury technicznej obsługuj>cych 
obszar planu oraz sieci infrastruktury technicznej oraz 
dokonywanie wydzieleM geodezyjnych dla sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej. 

 
§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
Ustala siC nastCpuj>ce zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego: 
 
  1) Kształtowanie struktury przestrzennej według 

nastCpuj>cych zasad: 
a) uwzglCdnienie istniej>cego zagospodarowania, w 

tym adaptacja istniej>cej zabudowy zagrodowej i 
mieszkaniowej oraz istniej>cych wydzieleM 
geodezyjnych i poszanowanie prawa własnoWci, 

b) wykorzystanie walorów połocenia terenu planu w 
bliskim s>siedztwie granicy administracyjnej miasta 
Pisz, jeziora RoW i lasów Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich pod lokalizacje 
zabudowy letniskowej i mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

c) uwzglCdnienie ograniczeM w zagospodarowaniu 
terenu wynikaj>cych z racji s>siedztwa z drog> 
krajow> nr 58 - ze wzglCdu na naracenie na hałas 
komunikacyjny zakaz lokalizacji funkcji 
podlegaj>cych ochronie przed hałasem według 
klasyfikacji zawartej w obowi>zuj>cych przepisach 
dotycz>cych dopuszczalnych poziomów hałasu w 
Wrodowisku, w strefie 100 m od planowanego pasa 
drogowego drogi krajowej nr 58, wprowadzenie na 
tym terenie funkcji zabudowy usługowo - 
produkcyjnej wraz z mocliwoWci> lokalizacji stacji 
paliw i miejsc obsługi podrócnych, 

d) kształtowanie intensywnoWci, gabarytów oraz formy 
zabudowy jako zainwestowania podmiejskiego o 
charakterze ekstensywnym w dostosowaniu do 
walorów krajobrazowych obszaru oraz istniej>cych 
warunków gruntowo-wodnych, 

e) pozostawienie terenów o niekorzystnych 
warunkach gruntowo-wodnych dla celów 
inwestycyjnych (terenów wystCpowania torfów lub 
namułów torfiastych oraz terenów płytkiego 
zalegania wód powierzchniowych) jako terenów 
nieprzeznaczonych pod zainwestowanie 
kubaturowe, 

f) kształtowanie ogólnodostCpnych przestrzeni 
publicznych (ulic i placów osiedlowych) oraz usług 
publicznych i komercyjnych (przede wszystkim 
osiedlowych) zaspokajaj>cych potrzeby lokalnej 
społecznoWci, tworz>cych warunki publicznej 
aktywnoWci mieszkaMców całego osiedla oraz 
kształtuj>cych tocsamoWć miejsca. 

 
  2) Realizacja nowych elementów struktury przestrzennej 

wymaga wyprzedzaj>cej realizacji niezbCdnej 
infrastruktury technicznej, przede wszystkim sieci 
wodoci>gowej i sieci kanalizacji sanitarnej. 

 
  3) Dopuszcza siC realizacjC noWników reklamowych w 

obszarze planu na nastCpuj>cych zasadach: 
a) noWniki reklamowe wył>cznie w formie tablic 

reklamowych o powierzchni mierzonej w obrysie 
zewnCtrznym 3 m

2
 lub 6 m

2
, w powi>zaniu z 

obiektami budowlanymi, 
b) ustala siC umieszczanie szyldów na Wcianach 

budynków, 
c) umieszczanie reklam obok siebie na jednym 

noWniku mocliwe jest tylko dla noWników 
reklamowych o powierzchni reklamowej 3 m

2
 w 

formie zharmonizowanej, przy czym ł>czna 
powierzchnia takiego zestawu nie moce 
przekraczać 6 m

2
, 

d) zabrania siC lokalizowania noWników reklamowych, 
z wył>czeniem słupów ogłoszeniowych w formie 
walca, w liniach rozgraniczaj>cych dróg 
publicznych oraz dróg wewnCtrznych, ci>gów 
pieszo-jezdnych, ci>gów pieszych, terenów lasów, 
terenów ucytków rolnych, terenów zieleni 
urz>dzonej. 

 
  4) W zakresie realizacji ogrodzeM ustala siCŚ 

a) ogrodzenia od strony dróg publicznych, dróg 
wewnCtrznych, ci>gów pieszo-jezdnych i ci>gów 
pieszych nalecy realizować w liniach 
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rozgraniczaj>cych dróg, z którymi styka siC 
grodzona nieruchomoWć, 

b) maksymalna wysokoWć ogrodzenia od strony dróg 
publicznych, dróg wewnCtrznych, ci>gów pieszo-
jezdnych i ci>gów pieszych nie moce przekraczać 
170 cm mierz>c od poziomu gruntu rodzimego, 
chyba, ce regulacje w karcie terenu stanowi> 
inaczej, 

c) wszystkie ogrodzenia wykonane wzdłuc tej samej 
ulicy/drogi powinny posiadać jednakow> wysokoWć, 

d) maksymalna wysokoWć podmurówki betonowej nie 
moce przekraczać 35 cm od poziomu gruntu 
rodzimego, 

e) zakaz wykonywania ogrodzeM z prefabrykatów 
betonowych za wyj>tkiem słupków 
ogrodzeniowych, 

f) zakaz stosowania ogrodzeM pełnych od strony dróg 
publicznych, dróg wewnCtrznych, ci>gów pieszo-
jezdnych i ci>gów pieszych, chyba, ce regulacje w 
karcie terenu stanowi> inaczej. 

 
§ 7. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego. 
 
1. Ustala siC nastCpuj>ce zasady w zakresie ochrony 

Wrodowiska: 
 
  1) Na obszarze objCtym ustaleniami planu wprowadza 

siC całkowity zakaz lokalizowania przedsiCwziCć 
mog>cych zawsze znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko oraz przedsiCwziCć mog>cych potencjalnie 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko zgodnie z 
przepisami odrCbnymi, za wyj>tkiemŚ 
a) dróg publicznych i zwi>zanych z nimi urz>dzeM, 
b) obiektów infrastruktury technicznej, 
chyba ce regulacje w karcie terenu stanowi> inaczej. 

 
  2) Ustala siC zakaz składowania wszelkich odpadów, w 

tym odpadów niebezpiecznych w granicach obszaru 
objCtego planem. 

 
  3) Zakres uci>cliwoWci obiektów lub prowadzonej 

działalnoWci nie moce powodować przekroczenia 
standardów jakoWci Wrodowiska na s>siednich 
terenach, zasiCg uci>cliwoWci winien być bezwzglCdnie 
ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny, a znajduj>ce siC w budynkach 
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny 
być wyposacone w techniczne Wrodki ochrony przed 
tymi uci>cliwoWciami. 

 
  4) Prowadzona działalnoWć usługowa musi spełniać wymogi 

obowi>zuj>cych przepisów szczególnych w zakresie 
ochrony Wrodowiska (w tym w zakresie ochrony wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz hałasu). 

 
  5) Dopuszczalne poziomy hałasów reguluj> przepisy 

szczegółowe zgodnie z obowi>zuj>cym systemem 
prawa. 

 
  6) Ustala siC strefC uci>cliwoWci od napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 15 kV (istniej>cej i planowanej) o 
szerokoWci 15 m (po 7,5 m wzdłuc osi linii), w której to 
strefie wszelkie zagospodarowanie powinno być 
zgodne z przepisami odrCbnymi. 

 
2. Ustala siC nastCpuj>ce zasady w zakresie ochrony 

przyrody i krajobrazu kulturowego: 
 

  1) Wskazuje siC zachodni skraj obszaru planu - 
wskazany na rysunku planu - jako teren połocony w 
granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i 
Jezior Piskich, na którym obowi>zuj> zakazy i 
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu zawarte w 
przepisach szczególnych (obecnie na tym obszarze 
obowi>zuje rozporz>dzenie Nr 151 Wojewody 
WarmiMsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w 
sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i 
Jezior Piskich (Dz. Urz. Woj. WarmiMsko-Mazurskiego 
Nr 179, poz. 2636). 

 
  2) Ponadto w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu 

kulturowego ustala siCŚ 
a) zachowanie aktualnego kierunku odpływu wód, 
b) zachowanie istniej>cej sieci rowów melioracyjnych, 

zalecana regularna konserwacja urz>dzeM 
melioracji wodnej, 

c) odbudowC i konserwacjC istniej>cych urz>dzeM 
melioracji szczegółowych (drenowanie podziemne) 
na terenach o symbolach: 82.ZR,ZP,US, 83.ZR, 
84.ZR, 85.ZR, 86.MR,MN, 87.MR,MN, 88.MR,MN, 

d) zachowanie istniej>cych zadrzewieM i zakrzaczeM 
Wródpolnych, przede wszystkim szpalerów wierzb 
przy rowach melioracyjnych jako wacnego 
elementu kształtuj>cego krajobraz rolniczy, 

e) zachowanie istniej>cego drzewostanu, w 
szczególnoWci na terenach oznaczonych symbolem 
ZL, 

f) wprowadzenie obowi>zku nowych zadrzewieM i 
zakrzewieM zgodnych z miejscowymi warunkami 
siedliskowymi w formie grup drzew i krzewów, 

g) wprowadzanie w miarC mocliwoWci szpalerów 
drzew wzdłuc ci>gów komunikacyjnych, w 
szczególnoWci wzdłuc dróg publicznych z 
zastosowaniem gatunków zgodnych z miejscowymi 
warunkami siedliskowymi, 

h) zakaz likwidacji obszarów wodno-błotnych, 
bezodpływowych (stale lub okresowo zalanych 
wod>) obniceM terenu oraz oczek wodnych, 

i) zachowanie wysokiego udziału powierzchni 
biologicznie czynnych, 

j) działalnoWć inwestycyjn> na obszarach 
wskazanych na rysunku planu jako tereny o 
niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych 
nalecy poprzedzić badaniami geotechnicznymi  
(a w miarC potrzeb geologiczno-incynierskimi) 
okreWlaj>cymi wpływ inwestycji na Wrodowisko 
gruntowo-wodne, 

k) nowa zabudowa i zagospodarowanie terenu nie 
moce stanowić istotnego zagrocenia dla 
Wrodowiska gruntowo-wodnego (przede wszystkim 
wód podziemnych), 

l) obowi>zek docelowego przył>czenia nowej i 
istniej>cej zabudowy do sieci wodoci>gowej i sieci 
kanalizacji sanitarnej, zakaz zastosowania 
przydomowych oczyszczalni Wcieków, 

m) maksymalne ograniczenie stosowania szczelnych, 
nieprzepuszczalnych nawierzchni dla utwardzenia 
dróg dojazdowych do poszczególnych budynków i 
wydzielonych działek oraz miejsc postojowych dla 
samochodów, 

n) zagospodarowanie wód opadowych z dachów 
obiektów kubaturowych i ich wykorzystanie do 
nawodnienia ogródków przydomowych, trawników 
czy zieleMców. 

 
  3) Obszar planu w całoWci znajduje siC w granicach 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 - 
„Subniecka Warszawska”. 
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§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków lub dóbr kultury współczesnej. 
Na obszarze planu nie ustala siC zasad ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej. Na obszarze planu nie wystCpuj> obiekty 
dziedzictwa kulturowego i zabytków ani dobra  
kultury współczesnej podlegaj>ce ochronie prawnej  
(na podstawie przepisów odrCbnych). 

 
§ 9. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych. 
 
1. Na obszarze Planu ustala siC układ przestrzeni 

ogólnodostCpnych składaj>cych siC z: 
  a) publicznego układu komunikacji samochodowej: drogi 

klasy głównej, lokalnej i dojazdowej, 
  b) terenów ci>gów pieszych, 
  c) terenów zieleni urz>dzonej wraz z ci>giem pieszo - 

rowerowym przebiegaj>cym przez tereny o 
symbolach: 31.ZT,ZP; 32.ZT,ZP i 33.ZT,ZP. 

 
2. Dla obszarów przestrzeni publicznych: 

  a) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej architektury 
o jednakowym wyrazie architektonicznym na danym 
terenie, 

  b) zakazuje siC umieszczania wielkoformatowych 
noWników reklamowych, 

  c) dopuszcza siC lokalizacjC słupów reklamowych o 
jednakowej formie architektonicznej na całym 
obszarze planu, 

  d) wyklucza siC lokalizacjC obiektów tymczasowych, 
  e) dopuszcza siC lokalizacjC zieleni. 
 

§ ńŃ. Ustalenia dotycz>ce kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu. 
 

1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym 
przeznaczeniu lub o rócnych zasadach zagospodarowania 
okreWlone na rysunku planu. 

 
2. Ustala siC nieprzekraczalne i obowi>zuj>ce linie 

zabudowy okreWlone na rysunku planu. Wszelka 
zabudowa na terenach, na których wyznaczono linie 
zabudowy musi być sytuowana zgodnie z tymi liniami w 
myWl definicji w § 4 ust. 1 pkt 12 niniejszej uchwały. Od 
linii rozgraniczaj>cych dróg wewnCtrznych ustala siC 
nieprzekraczaln> liniC zabudowy w odległoWci 6 m, chyba, 
ce regulacje w karcie terenu stanowi> inaczej. 

 
3. Nie ustala siC rodzaju dachu dla altan i wiat. 
 
4. Dopuszcza siC lokalizacjC wolno stoj>cych 

budynków gospodarczych i garacowych w odległoWci nie 
mniejszej nic 1,5 m od granicy z s>siedni> działk> 
budowlan> Wcian> bez otworów okiennych i drzwiowych 
zwrócon> w stronC tej granicy. 

 
5. Dopuszcza siC lokalizacjC budynków gospodarczych 

i garacowych bezpoWrednio przy granicy Wcian> bez 
otworów okiennych i drzwiowych zwrócon> w stronC tej 
granicy, przylegaj>c> do istniej>cej Wciany, gdy przy 
granicy istnieje budynek ze Wcian> bez otworów okiennych 
i drzwiowych zwrócon> w stronC tej granicy albo wydano 
decyzjC o pozwoleniu na budowC tak usytuowanego 
budynku lub taka decyzja o pozwoleniu na budowC jest 
wydawana równoczeWnie dla budynków zlokalizowanych 
przy granicy. 

 

6. Dopuszcza siC podpiwniczenie zabudowy, przy 
zachowaniu maksymalnej wysokoWci posadzki parteru do 
1,2 m nad poziomem terenu. Zakaz podpiwniczenia 
obowi>zuje na obszarach wskazanych na rysunku planu 
jako tereny o niekorzystnych warunkach gruntowo-
wodnych. 

 
§ ńń. Ustalenia dotycz>ce zagospodarowania 

obszarów i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych 
na podstawie przepisów odrCbnych, w tym terenów 
górniczych, terenów naraconych na niebezpieczeMstwo 
powodzi oraz zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych. 
 

1. Na obszarze objCtym planem nie ustala siC terenów 
górniczych. 

 
2. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> obszary 

zagrocone osuwaniem siC mas ziemnych. 
 
3. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> obszary 

zagrocone powodzi> (obszary bezpoWredniego zagrocenia 
powodzi>). 

 
4. W granicach obszaru objCtego planem miejscowym 

dokonuje siC zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze 
ucytków rolnych objCtych planem miejscowym i 
przeznaczonych pod funkcje: zabudowy mieszkaniowej 
(MN-zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ML- 
zabudowy letniskowe), zabudowy usługowej i 
produkcyjnej (U-zabudowy usługowej, UO - usług oWwiaty 
i wychowania, US - tereny sportu i rekreacji, UT - tereny 
usług turystyki, U/P - zabudowy usługowo-produkcyjnej), 
tereny zieleni urz>dzonej (ZP) oraz tereny komunikacji 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o 
ochronie gruntów rolnych i leWnych (Dz. U. z 2004 r.  
Nr 121, poz. 1266 z póan. zm.). 
 

5. W granicach obszaru objCtego planem miejscowym, 
na terenie działki nr 130 (obrCb Łupki, gm. Pisz), dokonuje 
siC zmiany przeznaczenia gruntów leWnych na cele 
nieleWne o powierzchni 0,08 ha lasu niestanowi>cego 
własnoWci Skarbu PaMstwa za zgod> Marszałka 
Województwa WarmiMsko-Mazurskiego - decyzja 
IG.OGR.614-15/2010 z dnia 26.01.2010 r. 

 
§ ń2. Zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWci. 
 
1. Nie ustala siC szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomoWci dokonywanych w trybie 
okreWlonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomoWciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, 
poz. 651 z póan. zm.). 

 
2. Szczegółowe zasady dokonywania podziałów 

geodezyjnych nieruchomoWci połoconych na obszarze 
opracowania planu okreWlono w § 17 ust. 1 pkt 9, ust. 2 
pkt 9, ust. 3 pkt 9, ust. 4 pkt 9, ust. 5 pkt 9, ust. 6 pkt 9, 
ust. 7 pkt 9, ust. 8 pkt 9, ust. 9 pkt 9, ust. 10 pkt 9, ust. 11 
pkt 9, ust. 12 pkt 9, ust. 13 pkt 9, ust. 14 pkt 9, ust. 15 
pkt 9, ust. 16 pkt 9, ust. 17 pkt 9, ust. 18 pkt 9, ust. 19 
pkt 9, ust. 20 pkt 9, ust. 21 pkt 9, ust. 22 pkt 9, ust. 23 
pkt 9, ust. 24 pkt 9, ust. 25 pkt 9 oraz w § 18 ust. 1 pkt 7, 
ust. 2 pkt 7, ust. 3 pkt 7, ust. 4 pkt 7, ust. 5 pkt 7, ust. 6  
pkt 7 niniejszej uchwały. 

 
3. Ustalone w planie zasady podziału terenów nie 

dotycz> wydzieleM geodezyjnych dla sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej, których mocna dokonywać 
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niezalecnie od przyjCtych w planie ustaleM, zgodnie z 
przepisami odrCbnymi. 

 
4. Dopuszcza siC na terenie zabudowanym 

wydzielenie mniejszej działki, nic przewiduj> ustalenia 
planu, na poprawC warunków mieszkaniowych lub na 
poszerzenie drogi, zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

 
5. Ustala siC, ce podziały nieruchomoWci w granicach 

terenów oznaczonych symbolami: ZL, ZP, ZR, WS musz> 
odbywać siC zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

 
§ ń3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji. 
 

1. NadrzCdny układ komunikacyjny (w granicach 
obszaru planu) stanowi droga krajowa nr 58 (Olsztynek-
Szczuczyn) o docelowej klasie drogi głównej, do której 
wł>czony jest układ komunikacyjny obsługuj>cy obszar 
planu poprzez istniej>ce wł>czenie z drogi o symbolu 
002.KDL1/2. Planowane poszerzenie pasa drogowego 
drogi krajowej do 50 m (symetrycznie wzglCdem 
istniej>cej osi jezdni). 

 
2. Podstawowy układ komunikacyjny w obszarze planu 

stanowi> istniej>ce i planowane drogi gminne o docelowej 
klasie dróg lokalnych i dojazdowych. Planowane drogi 
publiczne to: odcinek drogi klasy dojazdowej o symbolu 
005.KDD1/2 (stanowi>cy kontynuacjC przebiegu 
istniej>cego wydzielenia drogi gminnej) oraz drogi o 
symbolach 009.KDD1/2 i 010.KDD1/2. Istniej>ce drogi 
wymagaj> poszerzenia w liniach rozgraniczaj>cychŚ 
  a) do minimum 15 m (zgodnie z rysunkiem planu) droga 

klasy lokalnej i drogi klasy dojazdowej oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 002.KDL1/2 i 003.KDD1/2, 

  b) do minimum 12 m (symetrycznie po obu stronach 
istniej>cych wydzieleM) drogi klasy dojazdowej 
oznaczone na rysunku planu symbolami: 004.KDD1/2, 
005.KDD1/2, 006.KDD1/2, 007.KDD1/2 i 008.KDD1/2. 

  c) do minimum 10 m - droga klasy dojazdowej 
oznaczona na rysunku planu symbolem 038.KDD1/2 
(poszerzenie po stronie południowej - zgodnie z 
rysunkiem planu). 

 
3. Budowa nowych zjazdów z wycej wymienionych 

dróg, urz>dzeM infrastruktury, nawierzchni itp. na 
warunkach ustalonych przez zarz>dcC drogi. 

 
4. Ponad to obsługa komunikacyjna poszczególnych 

zespołów zabudowy poprzez planowane drogi 
wewnCtrzne oraz planowane ci>gi pieszo-jezdne. 
Dopuszcza siC zmianC przebiegu dróg wewnCtrznych, 
ci>gu pieszo-jezdnego i ci>gu pieszego (wyznaczonych na 
rysunku planu i oznaczonych symbolami: 013.KDW, 
019.KPJ, 028.KDW, 029.KDW, 030.KDW, 039.KDW, 
042.KDW, 043.KDW, 044.KDW, 045.KDW, 046.KDX) pod 
warunkiem objCcia jednym projektem podziału i jedn> 
procedur> podziału obszar oznaczony na rysunku planu 
jako minimalny zakres przestrzenny terenu, który nalecy 
obj>ć jednym projektem podziału (zgodnie z ustaleniami w 
poszczególnych kartach terenów)ś stan prawny dróg 
wewnCtrznych i ci>gów pieszo-jezdnych, powinien 
zapewniać mocliwoWć obsługi komunikacyjnej wszystkich 
terenów do nich przyległychś projekt podziału terenu ze 
zmienionym przebiegiem terenów komunikacji nalecy 
uzgodnić z Burmistrzem Pisza. 

 
5. Na obszarze planu ustala siC układ komunikacyjny 

wraz z jego parametrami oraz klasyfikacj>Ś 
 

  a) droga główna, publiczna (o symbolu 001.KDG1/2), 
odcinek drogi krajowej nr 58, 

  b) droga lokalna, publiczna, (o symbolu 002.KDL1/2), 
  c) droga dojazdowa, publiczna, (o symbolach: 

003.KDD1/2, 004.KDD1/2, 005.KDD1/2, 006.KDD1/2, 
007.KDD1/2, 008.KDD1/2, 009.KDD1/2, 010.KDD1/2 i 
038.KDD1/2), 

  d) droga wewnCtrzna, niepubliczna, oznaczona 
symbolem KDW, 

  e) ci>g pieszo-jezdny, niepubliczny, oznaczony 
symbolem KPJ, 

  f) ci>g pieszy, publiczny, oznaczony symbolem KDX, 
  g) ci>g pieszo-rowerowy, publiczny, przebieg oznaczony 

orientacyjnie na rysunku planu, wzdłuc kanału 
melioracyjnego, nawierzchnia twarda lub naturalna 
wzmocniona. 

 
6. Na terenach transportu drogowego i komunikacji 

pieszo - jezdnej i pieszej dopuszcza siC obiekty 
stanowi>ce tradycyjne wyposacenie ulic, np.: kioski z 
pras>, budki telefoniczne, znaki drogowe, w tym równiec 
na lokalizacjach tymczasowych, chyba, ce regulacje w 
karcie terenu stanowi> inaczej. 

 
7. W liniach rozgraniczaj>cych ulic i dróg nalecy 

przewidzieć budowC hydrantów przeciwpocarowych. 
 
8. Ustala siC wskaaniki parkingowe do obliczania 

zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych: 
 

Lp. Rodzaj funkcji 
Podstawa 

odniesienia 

Minimalny 
wskaanik 

miejsc 
postojowych 

1 
Budynki mieszkalne 
jednorodzinne i budynki 
letniskowe 

1 mieszkanie/1 
budynek 
letniskowy 

1 

2 Obiekty handlowe 
100 m

2
 

powierzchni 
sprzedacy 

4 

3 
Restauracje, kawiarnie, 
bary 

100 miejsc 
konsumpcyjnych 

15 

4 

Biura, urzCdy, poczty, 
banki, przychodnie, 
gabinety lekarskie, 
kancelarie prawnicze, 
notarialne itp. 

100 m
2
 

powierzchni 
ucytkowej 

5 

5 

Hotele, motele, 
pensjonaty, oWrodki 
wypoczynkowe, obiekty 
Wwiadcz>ce usługi 
hotelarskie, w tym usługi z 
zakresu agroturystyki 

1 pokój 
goWcinny/hotelowy 

1 

6 Schroniska młodziecowe 10 łócek 1 

7 
Szkoły podstawowe i 
gimnazja 

1 pomieszczenie 
do nauki 

0,5 

8 Przedszkola, Wwietlice 1 oddział 3 
9 Baseny pływackie, 

siłownie, inne obiekty 
sportu i rekreacji 

100 m
2
 

powierzchni 
ucytkowej 

4 

10 Korty tenisowe (bez miejsc 
dla widzów) 

1 kort 2 

11 Zakłady przemysłowe, 
rzemiosło 

10 zatrudnionych 
na najliczniejszej 
zmianie 

4 

12 Place składowe, 
hurtownie, magazyny 

1000 m
2
 

powierzchni 
składowej 

4,5 

13 Rzemiosło usługowe typu 
krawiec, fryzjer, 
kosmetyczka itp. 

100 m
2
 

powierzchni 
ucytkowej 

2 

14 Warsztaty pojazdów 
mechanicznych 

1 stanowisko 
naprawcze 

2 
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15 Stacje bezobsługowe - 0 
16 Stacje paliw bez sklepu 1 obiekt 2 
17 Stacje paliw ze sklepem 1 obiekt 5 
18 Myjnia samochodowa 1 stanowisko do 

mycia 
2 

 
9. Miejsca parkingowe, o których mowa w ust. 8, 

nalecy rozmieszczać w obrCbie działki budowlanej 
wyrócnionej dla budynku (budynków) obsługiwanych lub 
terenu objCtego inwestycj>, chyba, ce regulacje w karcie 
terenu stanowi> inaczej. 

 
§ ń4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej. 
 
1. Zaopatrzenie w wodCŚ z sieci wodoci>gowej  

(z wodoci>gu gminnego zasilanego z ujCcia wody w 
mieWcie Pisz); dopuszcza siC do czasu realizacji sieci 
wodoci>gowej zaopatrzenie w wodC istniej>cej zabudowy 
w dotychczasowy sposób. 

 
2. Odprowadzanie Wcieków sanitarnych: 

  a) odprowadzenie Wcieków do układu kanalizacyjnego 
wł>czonego do istniej>cej gminnej oczyszczalni 
Wcieków w Jagodnem; 

  b) grawitacyjny odpływ Wcieków z obszaru planu poprzez 
układ kanałów grawitacyjnych i tłocznych do 
planowanych kompaktowych przepompowni 
odprowadzaj>cych Wcieki do układu kanalizacyjnego 
miasta Pisza; dopuszcza siC zmianC lokalizacji 
przepompowni wskazanych na rysunku planu, w tym 
dopuszcza siC lokalizacjC przepompowni równiec w 
pasach drogowych dróg i ulic oraz innych ci>gów 
komunikacyjnych, 

  c) na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 37.MN, 40.MN, 44.MN, 48.U,MN,MR, 
49.U,MN,MR, 50.U,MN,MR, 51.MN,U 52.U,MN,MR, 
53.MN,U, 55.MR,MN, 56.MR,MN, 57.MN,U, 
58.U,MR,MN, 59.MN,U, 60.MN,U, 61.MR,MN, 62.MN, 
64.MN,U, 65.MN,U, 66.MN,U, 69.MN, 72.U/P 
dopuszcza siC odprowadzenie Wcieków tymczasowo 
do szczelnych bezodpływowych zbiorników na 
nieczystoWci ciekłe i wywóz nieczystoWci przez 
wyspecjalizowan> jednostkC do oczyszczalni Wcieków 
do nieprzekraczalnego terminu zgodnego z Krajowym 
Programem Oczyszczania Vcieków Komunalnych 
(zgodnie z Aktualizacj> Krajowego Programu 
Oczyszczania Vcieków Komunalnych 2009 
zatwierdzon> przez RadC Ministrów w dniu 02.03.2010 
r. nieprzekraczalny termin stosowania rozwi>zaM 
czasowych w postaci zbiorników bezodpływowych dla 
aglomeracji Pisz został ustalony do dnia  
31.12.2015 r.). 

  d) zakaz budowy przydomowych oczyszczalni Wcieków. 
 

3. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: 
  a) z dachów budynków oraz terenów zabudowy 

mieszkaniowej, zabudowy letniskowe i terenów 
zabudowy zagrodowej - do gruntu w obrCbie działek, 

  b) z powierzchni utwardzonych na terenach innych nic 
tereny zabudowy mieszkaniowej, zabudowy 
letniskowej i tereny zabudowy zagrodowej-
powierzchniowo do studni chłonnych (odbiorników wód 
opadowych) lokalizowanych na terenach publicznych 
(np. w pasach drogowych, na terenach zieleni 
publicznej) lub poprzez zastosowanie nawierzchni 
półprzepuszczalnych lub do kanalizacji deszczowej. 

  c) wody opadowe i roztopowe odprowadzane z 
parkingów i innych powierzchni zanieczyszczonych 

nalecy oczyWcić poprzez redukcjC substancji 
ropopochodnych zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

 
4. Zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś z sieci 

energetycznej: 
  a) aródło energii elektrycznej dla obszaru planu stanowi>Ś 

istniej>ca linia elektroenergetyczna Wredniego napiCcia 
15 kV oraz planowane oczepy od tej linii w formie 
napowietrznej lub kablowej linii elektroenergetycznej 
15 kV doprowadzaj>cych energiC do planowanych 
stacji transformatorowych 15/0,4 kV, poszczególne 
obiekty zasilane bCd> kablowymi liniami nn 
wyprowadzonymi z projektowanych stacji 
transformatorowych; 

  b) koliduj>ce z planowanym zagospodarowaniem terenu 
odcinki napowietrznej linii elektroenergetycznej  
SN 15 kV przebiegaj>ce przez tereny o symbolach: 
2.ML,UT, 3.ML, 4.ML. 5.ML, 12.ML, 17.ML, MN i 
47.UO powinny ulec przełoceniu i skablowaniu, 

  c) przebudowa istniej>cych sieci elektroenergetycznych 
SN i nn moce być wykonana staraniem właWciciela 
terenu, po uzyskaniu warunków przebudowy sieci od 
gestora sieci (przebudowa dotyczy nie tylko zmian tras 
linii elektroenergetycznych, lecz równiec wykonania 
odpowiednich uziemieM i obostrzeM), 

  d) zagospodarowanie stref uci>cliwoWci o szerokoWci  
15 metrów (po 7,5 m od osi linii) od istniej>cych 
napowietrznych linii SN 15 kV winno być uzgodnione z 
właWcicielem sieci, 

  e) zaleca siC skablowanie istniej>cych napowietrznych 
linii SN 15 kV, 

  f) ostateczna iloWć i lokalizacja stacji transformatorowych 
oraz typ linii SN i nn zaleceć bCdzie od 
zapotrzebowania mocy przez właWcicieli 
poszczególnych obiektów i warunków przył>czenia 
poszczególnych obiektów, w zwi>zku z powycszym 
rezerwa terenu na w/w urz>dzenia moce ulec zmianie, 

  g) lokalizacjC nowych linii energetycznych nalecy 
przewidywać na terenach przeznaczonych pod ci>gi 
komunikacyjne (z wył>czeniem pasa drogowego drogi 
krajowej) i tereny zieleni; projektowane stacje nalecy 
lokalizować na wydzielonych działkach, 

  h) w przypadku kolizji projektowanych obiektów z 
urz>dzeniami elektroenergetycznymi nalecy je 
przebudować i dostosować do projektowanego 
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z 
obowi>zuj>cymi przepisami i normami. 

 
5. Zaopatrzenie w ciepłoŚ 

  a) indywidualnie z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych 
aródeł ciepła (zalecane aródła ciepła opalane biomas> 
lub zasilane energi> elektryczn>, a takce poprzez 
pompy ciepła), 

  b) zaleca siC zastosowanie kolektorów słonecznych do 
produkcji ciepłej wody w lecie i wspomagania 
ogrzewania w okresach jesienno-wiosennych, 

  c) wyklucza siC stosowanie do ogrzewania kopalnych 
paliw stałych. 

 
6. Gospodarka odpadami: wywóz odpadów 

komunalnych stałych w sposób zorganizowany na 
składowisko odpadów komunalnych. 

 
7. Telekomunikacja: 

  a) linie telekomunikacyjne w granicach planu nalecy 
projektować jako podziemne z rozprowadzeniem na 
terenach przeznaczonych pod ci>gi komunikacyjne (z 
wył>czeniem pasa drogowego drogi krajowej) oraz 
tereny zieleni, 
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  b) dopuszcza siC lokalizacjC sieci i urz>dzeM 
infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach 
przeznaczonych pod zabudowC, 

  c) 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, 

 
§ ń5. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów. 
Ustala siC zakaz lokalizowania tymczasowej zabudowy za 
wyj>tkiem zabudowy zwi>zanej z procesem budowlanym 
oraz zakaz tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania 
i ucytkowania terenów za wyj>tkiem wykorzystania 
rolniczego lub zgodnego z dotychczasowym 
ucytkowaniem. 

 
§ ń6. Stawka procentowa. 

Stawka procentowa, na podstawie której ustala siC opłatC, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, dla poszczególnych terenów, których 
wartoWć wzrosła w zwi>zku z uchwaleniem planu wynosi 
30 %. 
 

Rozdział III 
USTALźNIA SZCZźżÓŁOWź 

 
§ ń7. Ustalenia szczegółowe planu dla 

poszczególnych terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczaj>cymi s> nastCpuj>ceŚ 
 

1. 
KARTA TERENU nr 1 do Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Łupek 

 
  1) Symbol terenu: 1.ML,UT  2) Powierzchnia: 0,42 ha 
  2.ML,UT                          0,28 ha 

 
  3) Przeznaczenia terenu: 

ML - tereny zabudowy letniskowej, 
UT - tereny usług turystyki 

 
A.  Dopuszczalne funkcje i obiekty, formy 

zagospodarowania i urz>dzenia terenu: 
a) zabudowa letniskowa wolno stoj>ca lub blianiacza, 

na jednej działce budowlanej moce znajdować siC 
maksymalnie jeden budynek letniskowy, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC maksymalnie jednego 
budynku gospodarczego i maksymalnie jednego 
budynku garacu jako zabudowy towarzysz>cej 
funkcji zabudowy letniskowej, 

c) budynki zakwaterowania turystycznego i 
rekreacyjnego typu: mały hotel, pensjonat, dom 
wypoczynkowy, schronisko turystyczne itp. wraz z 
obiektami towarzysz>cymi, 

d) usługi turystyki wypoczynkowo-rekreacyjnej wraz z 
towarzysz>c> zabudow>, 

e) usługi gastronomii i handlu o powierzchni 
sprzedacy do 400m

2
, 

f) dopuszcza siC lokalizacjC maksymalnie dwóch 
mieszkaM integralnie zwi>zanych z prowadzon> 
działalnoWci> gospodarcz> znajduj>cych siC w 
bryle budynku usługowego, 

g) kacda z w/w funkcji moce wystCpować 
samodzielnie na terenie. 

 
 

B.  Ustalenia dodatkowe: 
a) w obrCbie terenu dopuszcza siCŚ 

- lokalizacjC obiektów sportowych, budynków 
gospodarczych, budynków zwi>zanych z 
dozorem, altan, wiat i innych budynków 
towarzysz>cych usługom turystyki, 

- w budynku usług turystyki dopuszcza siC 
wydzielenie lokalu usługowego z zakresu 
drobnego rzemiosła typu: fryzjer, kosmetyczka, 
fitness itp. towarzysz>cego usługom turystyki, 

- w budynku zabudowy letniskowej dopuszcza siC 
wydzielenie lokalu ucytkowego o funkcji 
usługowej, z zakresu usług osiedlowych, 
niezakłócaj>ce funkcji mieszkaniowej (zgodnie z 
definicj> § 4 ust.1 pkt 5 i 6 niniejszej uchwały) a 
stanowi>ce uzupełnienie funkcji mieszkaniowej o 
powierzchni całkowitej nieprzekraczaj>cej 100 m2

, 
- lokalizacjC obiektów małej architektury, budowli i 

urz>dzeM zwi>zanych z zagospodarowaniem 
terenu (w tym oczek wodnych i niewielkich 
zbiorników wodnych o powierzchni do 500 m

2
). 

b) w obrCbie terenu wyklucza siC lokalizacjCŚ 
- lokalizacjC domków kampingowych, 
- realizacjC funkcji usług turystyki i zabudowy 

letniskowej w obrCbie jednej działki. 
 
  4) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 
a) dopuszczalna wysokoWćŚ 

- zabudowa letniskowa - wysokoWć głównej 
kalenicy dachu od 6 m do 9 m; wysokoWć 
budynku do 2 kondygnacji nadziemnych (druga 
kondygnacja wył>cznie jako poddasze 
ucytkowe), wysokoWć wbudowanych garacy w 
bryłC budynku letniskowego moce być mniejsza 
nic 6 m, 

- zabudowa usługowa - wysokoWć głównej kalenicy 
dachu do 10 m; wysokoWć budynku do  
2 kondygnacji nadziemnych (druga kondygnacja 
wył>cznie jako poddasze ucytkowe), 

- zabudowa gospodarcza i garace - do 6 m, 
b) rodzaj dachu: 

- zabudowa letniskowa: dach dwuspadowy lub 
wielospadowy, symetryczny, k>t nachylenia 
połaci dachowych w przedziale 40º-45º, 
wysokoWć okapu w przedziale 2,8 m - 4,0 m; 
kalenica główna równoległa do elewacji frontowej 
budynku (od frontu działki)ś 

- zabudowa usługowaŚ dach dwuspadowy lub 
wielospadowy, symetryczny, k>t nachylenia 
połaci dachowych w przedziale 40º-45º, 
wysokoWć okapu w przedziale 2,8 m - 6,0 m; 
kalenica główna równoległa do elewacji frontowej 
budynku (od frontu działki)ś 

- zabudowa gospodarcza i garaceŚ dach 
dwuspadowy, symetryczny o k>cie nachylenia 
połaci dachowych w przedziale 40º-45ºś 
wysokoWć okapu w przedziale 2,0 m - 3,5 m; na 
działce z zabudow> letniskow> kalenica 
równoległa do elewacji budynku od frontu działkiś 

- obiekty sportowe (w tym baseny): dach 
dwuspadowy, symetryczny o k>cie nachylenia 
połaci dachowych w przedziale 25º-45º, kalenica 
równoległa do dłucszej Wciany budynku, 

- dopuszcza siC wykonanie w dachu okien 
połaciowych, lukarn i facjat, przy czym ł>czna 
szerokoWć lukarn i facjat nie moce zajmować 
wiCcej nic 60 % długoWci dachu, 
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- pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub 
cementowa lub blachodachówka, pokrycie dachu 
w kolorze ceglastym, 

c) linie zabudowy: 
- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 

8 m od linii rozgraniczaj>cych z drog> o symbolu 
002.KDL1/2 i drog> o symbolu 004.KDD1/2 oraz 
zgodnie z rysunkiem planu, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci  
6 m od linii rozgraniczaj>cych z drog> o symbolu 
005.KDD1/2, 

d) powierzchnia zabudowy: 
- dla zabudowy letniskowej: do 20 % powierzchni 

terenu objCtego inwestycj>, 
- dla funkcji usługowejŚ do 30 % powierzchni 

terenu objCtego inwestycj>, 
- minimalna powierzchnia zabudowy budynku 

letniskowego 60 m
2
, 

e) powierzchnia biologicznie czynna: 
- dla zabudowy letniskowej: minimum 60 % 

powierzchni terenu objCtego inwestycj>, 
- dla zabudowy usługowejŚ minimum 40 % 

powierzchni terenu objCtego inwestycj>, 
f) inne wymagania: 

- szerokoWć elewacji frontowej budynku 
letniskowego (od frontu działki) wolno stoj>cego 
w przedziale 9 m-16 m, jednego segmentu w 
zabudowie blianiaczej w przedziale 6 m-13 m, 

- szerokoWć elewacji frontowej budynku 
usługowego - nie ustala siC, 

- elewacje zewnCtrzneŚ mur ceglany z 
zastosowaniem cegły licowej lub klinkierowej, 
Wciany drewniane, tynki w kolorach: białym, 
kremowym, becowym, cółtym, pomaraMczowym, 
o niskim nasyceniu barw, okładziny trwałe z 
wył>czeniem okładzin z blachy falistej i tworzyw 
sztucznych. 

 
  5) Szczególne warunki zagospodarowania terenu: 

a) w przypadku lokalizacji parkingu terenowego dla co 
najmniej 10 pojazdów samochodowych, nalecy 
wprowadzić zieleM wysok> w proporcji co najmniej 
1 drzewo na 5 miejsc postojowych, 

b) przez teren o symbolu 2.ML,UT przebiega 
napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV, która 
przewidziana jest do przełoceniaś lokalizacja 
zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi w 
poblicu linii energetycznej w odległoWci zgodnej z 
przepisami szczególnymi (poza wyznaczon> na 
rysunku planu stref> uci>cliwoWci), po likwidacji 
napowietrznej linii 15 kV lub jej skablowaniu 
wyznaczona strefa uci>cliwoWci przestaje 
obowi>zywać. 

 
  6) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi gminne, 
lokalizacja zjazdu na warunkach okreWlonych przez 
zarz>dcC drogi, dopuszcza siC jeden zjazd na 
działkC letniskow>, 

b) nalecy ograniczyć do niezbCdnego minimum 
bezpoWrednie zjazdy do indywidualnych posesji z 
drogi o symbolu 002.KDL1/2, lokalizacja zjazdu z 
drogi o symbolu 002.KDL1/2 wył>cznie w 
przypadku braku mocliwoWci obsługi 
komunikacyjnej z innej drogi, 

c) wymagania parkingowe zostały okreWlone w § 13 
ust. 8 niniejszej uchwały. 

 
  7) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodCŚ z sieci wodoci>gowej, 

b) odprowadzanie Wcieków sanitarnych: do sieci 
kanalizacji sanitarnej, 

c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: do 
gruntu w obrCbie działek, wody opadowe lub 
roztopowe pochodz>ce z powierzchni 
zanieczyszczonych przed odprowadzeniem do 
odbiornika wymagaj> oczyszczenia, zgodnie z 
przepisami szczególnymi, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś z sieci 
elektroenergetycznej na podstawie warunków 
okreWlonych przez zarz>dcC sieci, 

e) zaopatrzenie w ciepłoŚ indywidualnie z 
nieemisyjnych lub niskoemisyjnych aródeł ciepła, 

f) gospodarka odpadami: na zasadach ogólnych, 
g) obowi>zuj> ustalenia § 14 niniejszej uchwały. 

 
  8) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

a) przyjmuje siC poziom hałasu w Wrodowisku jak dla 
terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, 

b) obowi>zuj> ustalenia § 7 niniejszej uchwały. 
 
  9) Szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ 

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
- przeznaczonej pod zabudowC letniskow>Ś 1100 m2

, 
- przeznaczonej pod zabudowC usługow>Ś 1300 m2

, 
b) minimalna szerokoWć frontu działki (nie dotyczy 

działek narocnych i przylegaj>cych do łuku drogi): 
20 m, 

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego w przedziale 60º - 120º. 

 
10) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania ładu 

przestrzennego oraz kształtowania przestrzeni 
publicznych: 
a) wysokoWć ogrodzenia działki od strony dróg w 

przedziale 1,4 m-1,7 m, 
b) pozostałe ustalenia okreWlono w § 6 pkt 3 i 4 

niniejszej uchwały. 
 

2. 
KARTA TERENU nr 2 do Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Łupek 

 
1) Symbol terenu: 3.ML  2) Powierzchnia: 1,75 ha 

             4.ML ............................2,52 ha 
                           5.ML  ............................1,53 ha 
                           6.ML  ............................1,42 ha 
                           7.ML  ............................1,44 ha 
                           8.ML  ............................2,11 ha 
                           9.ML  ............................0,71 ha 
                         10.ML  ............................1,30 ha 
                         11.ML  ............................0,70 ha 
                         12.ML  ............................1,40 ha 
                         13.ML  ............................1,04 ha 
 
  3) Przeznaczenia terenu: 

ML - tereny zabudowy letniskowej 
 
A.  Dopuszczalne funkcje i obiekty, formy 

zagospodarowania i urz>dzenia terenu: 
a) zabudowa letniskowa wolno stoj>ca lub blianiacza, 

na jednej działce budowlanej moce znajdować siC 
maksymalnie jeden budynek letniskowy, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC maksymalnie jednego 
budynku gospodarczego i maksymalnie jednego 
budynku garacu jako zabudowy towarzysz>cej 
funkcji zabudowy letniskowej. 

B.  Ustalenia dodatkowe: 
a) w obrCbie terenu dopuszcza siCŚ 

- nie ustala siC, 
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b) w obrCbie terenu: 
- wyklucza siC lokalizacjC domków kampingowych, 
- w budynku zabudowy letniskowej nie dopuszcza 

siC wydzielenia lokalu ucytkowego o funkcji 
usługowej. 

 
  4) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 
a) dopuszczalna wysokoWć budynkówŚ 

- zabudowa letniskowa - wysokoWć głównej 
kalenicy dachu od 6 m do 9 m; wysokoWć 
budynku do 2 kondygnacji nadziemnych (druga 
kondygnacja wył>cznie jako poddasze 
ucytkowe), wysokoWć wbudowanych garacy w 
bryłC budynku letniskowego moce być mniejsza 
nic 6 m, 

- zabudowa pozostała - do 6 m, 
b) rodzaj dachu: 

- zabudowa letniskowa: dach dwuspadowy lub 
wielospadowy, symetryczny, k>t nachylenia 
połaci dachowych w przedziale 40º-45º, 
wysokoWć okapu w przedziale 2,8 m - 4,0 m; 
kalenica główna równoległa do elewacji frontowej 
budynku (od frontu działki)ś 

- zabudowa pozostałaŚ dach dwuspadowy, 
symetryczny o k>cie nachylenia połaci 
dachowych w przedziale 40º-45ºś wysokoWć 
okapu w przedziale 2,0 m - 3,5 m; kalenica 
równoległa do elewacji budynku od frontu działkiś 

- dopuszcza siC wykonanie w dachu okien 
połaciowych, lukarn i facjat, przy czym ł>czna 
szerokoWć lukarn i facjat nie moce zajmować 
wiCcej nic 60 % szerokoWci dachu, 

- pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub 
cementowa lub blachodachówka, pokrycie dachu 
w kolorze ceglastym, 

c) linie zabudowy: 
- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci  

10 m od linii rozgraniczaj>cych z drog> o 
symbolu 004.KDD1/2 i drog> o symbolu 
006.KDD1/2, 

- obowi>zuj>ca i nieprzekraczalna linia zabudowy 
w odległoWci 10 m od linii rozgraniczaj>cych z 
drog> o symbolu 005.KDD1/2 na odcinku 
wskazanym na rysunku planu, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 
8 m od linii rozgraniczaj>cych z drog> o symbolu 
002.KDL1/2, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 
6 m od linii rozgraniczaj>cych z drog> o symbolu 
005.KDD1/2 i drog> o symbolu 007.KDD1/2 - 
zgodnie z rysunkiem planu, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 
6 m od linii rozgraniczaj>cych z drogami 
wewnCtrznymi i ci>giem pieszym, 

- na terenach o symbolach 3.ML, 4.ML, 6.ML, 
8.ML i 9.ML przynajmniej jeden narocnik budynku 
letniskowego powinien zostać usytuowany na 
wskazanej na rysunku planu nieprzekraczalnej 
linii zabudowy od strony dróg o symbolach: 
002.KDD1/2, 004.KDD1/2 i 005.KDD1/2; od 
pozostałych dróg lokalizacja minimum 60 % 
szerokoWci elewacji frontowej budynku (od frontu 
działki) w odległoWci nie wiCkszej nic 6 m od 
ustalonej w niniejszej uchwale nieprzekraczalnej 
linii zabudowy, 

d) powierzchnia zabudowy: 
- do 20 % powierzchni terenu objCtego inwestycj>, 
- minimalna powierzchnia zabudowy budynku 

letniskowego 60 m
2
, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 60 % 
powierzchni terenu objCtego inwestycj>, 

f) inne wymagania: 
- szerokoWć elewacji frontowej budynku 

letniskowego (od frontu działki) wolno stoj>cego 
w przedziale 9 m - 16 m, jednego segmentu w 
zabudowie blianiaczej w przedziale 6 m - 13 m, 

- elewacje zewnCtrzne: mur ceglany z 
zastosowaniem cegły licowej lub klinkierowej, 
Wciany drewniane, tynki w kolorach: białym, 
kremowym, becowym, cółtym, pomaraMczowym, 
o niskim nasyceniu barw, okładziny trwałe z 
wył>czeniem okładzin z blachy falistej i tworzyw 
sztucznych. 

 
  5) Szczególne warunki zagospodarowania terenu: 

a) lokalizacja wolno stoj>cej lub blianiaczej zabudowy 
gospodarczej i garacowej wył>cznie na zapleczu 
działki budowlanej, 

b) przez teren o symbolach: 3.ML, 4.ML, 5.ML i 
12.ML przebiega napowietrzna linia energetyczna 
SN 15 kV, która przewidziana jest do przełoceniaś 
lokalizacja zabudowy w poblicu linii energetycznej 
w odległoWci zgodnej z przepisami szczególnymi 
(poza wyznaczon> na rysunku planu stref> 
uci>cliwoWci), po likwidacji napowietrznej linii 15 kV 
lub jej skablowaniu wyznaczona strefa uci>cliwoWci 
przestaje obowi>zywać, 

c) w obrCbie terenu o symbolu 8.ML ustala siC teren 
urz>dzeM elektroenergetycznych (stacja 
transformatorowa) o powierzchni nie mniejszej nic 
35 m

2
, oznaczony symbolem E, którego lokalizacja 

i wielkoWć mog> być zmienione w uzgodnieniu z 
instytucj> eksploatuj>c> urz>dzenia 
elektroenergetyczne; w przypadku wł>czenia 
terenu oznaczonego symbolem E do terenu o 
symbolu 8.ML, teren podlega ustaleniom 
obowi>zuj>cym dla terenu o symbolu 8.ML, 

d) w obrCbie terenu o symbolu 8.ML ustala siC teren 
urz>dzeM kanalizacji sanitarnej (przepompownia) 
oznaczony symbolem K1, którego lokalizacja moce 
zostać zmieniona w uzgodnieniu z instytucj> 
eksploatuj>c> urz>dzenia kanalizacyjne; 

e) w obrCbie terenu o symbolu 5.ML ustala siC teren 
urz>dzeM kanalizacji sanitarnej (przepompownia) 
oznaczony symbolem K2, którego lokalizacja moce 
zostać zmieniona w uzgodnieniu z instytucj> 
eksploatuj>c> urz>dzenia kanalizacyjne; 

f) dopuszcza siC zmianC przebiegu drogi o symbolu 
042.KDW pod warunkiem objCcia jednym 
projektem podziału i jedn> procedur> podziału 
obszaru oznaczonego na rysunku planu jako 
minimalny zakres przestrzenny terenu, 
(obejmuj>cy tereny o symbolach: 4.ML, 5.ML i 
6.ML oraz teren drogi o symbolu 042.KDW), który 
nalecy obj>ć jednym projektem podziału w 
przypadku wprowadzenia zmiany przebiegu drogi 
wewnCtrznej, 

g) dopuszcza siC zmianC przebiegu dróg o symbolach 
043.KDW i/lub 044.KDW i/lub 045.KDW i/lub ci>gu 
pieszego o symbolu 046.KDX pod warunkiem 
objCcia jednym projektem podziału i jedn> 
procedur> podziału obszaru oznaczonego na 
rysunku planu jako minimalny zakres przestrzenny 
terenu (obejmuj>cego czCWć terenu o symbolu 
8.ML, tereny o symbolach 7.ML, 9.ML i 10.ML oraz 
teren dróg o symbolach 043.KDW, 044.KDW, 
045.KDW i teren ci>gu pieszego o symbolu 
046.KDX), który nalecy obj>ć jednym projektem 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 35   Poz. 611 
 

- 1945 - 

podziału w przypadku wprowadzenia zmiany 
przebiegu drogi wewnCtrznej, 

h) dopuszcza siC zmianC przebiegu w/w dróg 
wewnCtrznych pod warunkiem zachowania 
minimalnej szerokoWci drogi 10,0 m, a w przypadku 
zastosowania tzw. drogi „Wlepej” - zakoMczenia jej 
placem nawrotowym o minimalnych wymiarach 
13,5 m x 13,5 m, projekt podziału terenu ze 
zmienionym przebiegiem drogi (dróg) 
wewnCtrznych nalecy uzgodnić z Burmistrzem 
Pisza, 

i) dopuszcza siC zmianC przebiegu ci>gu pieszego 
na warunkach okreWlonych w § 18 ust. 6 niniejszej 
uchwały. 

 
  6) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi gminne i 
wewnCtrzne, lokalizacja zjazdu na warunkach 
okreWlonych przez zarz>dcC drogi, dopuszcza siC 
jeden zjazd na działkC, 

b) nalecy ograniczyć do niezbCdnego minimum 
bezpoWrednie zjazdy do indywidualnych posesji z 
drogi o symbolu 002.KDL1/2, lokalizacja zjazdu z 
drogi o symbolu 002.KDL1/2 wył>cznie w 
przypadku braku mocliwoWci obsługi 
komunikacyjnej z innej drogi, 

c) wymagania parkingowe zostały okreWlone w § 13 
ust. 8 niniejszej uchwały. 

 
  7) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodCŚ z sieci wodoci>gowej, 
b) odprowadzanie Wcieków sanitarnych: do sieci 

kanalizacji sanitarnej, 
c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: do 

gruntu w obrCbie działek, 
d) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś z sieci 

elektroenergetycznej na podstawie warunków 
okreWlonych przez zarz>dcC sieci, 

e) zaopatrzenie w ciepłoŚ indywidualnie z 
nieemisyjnych lub niskoemisyjnych aródeł ciepła, 

f) gospodarka odpadami: na zasadach ogólnych, 
g) obowi>zuj> ustalenia § 14 niniejszej uchwały. 

 
  8) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

a) przyjmuje siC poziom hałasu w Wrodowisku jak dla 
terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, 

b) obowi>zuj> ustalenia § 7 niniejszej uchwały. 
 
  9) Szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ 

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
1100 m

2
, 

b) minimalna szerokoWć frontu działki (nie dotyczy 
działek narocnych i przylegaj>cych do łuku drogi): 
20 m, 

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego w przedziale 60º-120º (nie dotyczy 
działek narocnych i przylegaj>cych do łuku drogi 
oraz istniej>cych wydzieleM), dla terenów o 
symbolach: 11.ML, 12.ML i 13.ML - k>t w 
przedziale 80º-100º (nie dotyczy istniej>cych 
wydzieleM), 

d) na terenach o symbolach: 11.ML, 12.ML i 13.ML 
nalecy zachować jednakow> szerokoWć działek 
połoconych w jednym ci>gu wzdłuc drogi o 
symbolu 006.KDD1/2 z tolerancj> 10 % (ustalenie 
to nie dotyczy działek narocnych i przylegaj>cych 
do łuku drogi). 

 

10) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania ładu 
przestrzennego oraz kształtowania przestrzeni 
publicznych: 
a) wysokoWć ogrodzenia działki od strony dróg i ci>gu 

pieszego w przedziale 1,4 m - 1,7 m, 
b) pozostałe ustalenia okreWlono w § 6 pkt 3 i 4 

niniejszej uchwały. 
 

3. 
KARTA TERENU nr 3 do Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Łupki 
 
  1) Symbol terenu: 14.U,ZP   2) Powierzchnia: 0,09 ha 

 
  3) Przeznaczenia terenu: 

U - tereny zabudowy usługowej, 
ZP - tereny zieleni urz>dzonej 

 
A.  Dopuszczalne funkcje i obiekty, formy 

zagospodarowania i urz>dzenia terenu: 
a) usługi publiczne i/lub komercyjne z zakresu usług 

osiedlowych (zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a 
niniejszej uchwały), usługi niezakłócaj>ce funkcji 
mieszkaniowej (zgodnie z definicj> w § 4 ust.1  
pkt 5 i 6 niniejszej uchwały), 

b) dopuszcza siC lokalizacjC maksymalnie 
2 mieszkaM integralnie zwi>zanych z prowadzon> 
działalnoWci>, znajduj>cych siC w bryle budynku 
usługowego, 

c) teren zieleni urz>dzonej takiej, jak: zieleM parkowa, 
ogródek jordanowski, urz>dzenia rekreacyjno-
sportowe oraz zagospodarowanie terenu zwi>zane 
z ucytkowaniem tych urz>dzeM, obiekty małej 
architektury, 

d) kacda z w/w funkcji moce wystCpować 
samodzielnie na terenie. 

 
B.  Ustalenia dodatkowe: 

a) w obrCbie terenu dopuszcza siCŚ 
- nie ustala siC, 

b) w obrCbie terenu wyklucza siC lokalizacjCŚ 
- domków kampingowych, 
- parkingów wielopoziomowych, 
- warsztatówŚ napraw samochodów 

(mechanicznych, elektrycznych, lakierniczych, 
wulkanizacji, itp.), stolarskich, Wlusarskich, 
tartaków, myjni samochodowych, stacji obsługi i 
diagnostyki samochodowej, wszelkich usług 
zwi>zanych ze składowaniem, segregacj>, 
odzyskiem, unieszkodliwianiem lub 
przetwarzaniem odpadów i innych usług 
uci>cliwych dla funkcji mieszkaniowej, w tym 
powoduj>cych zakłócanie ciszy nocnej, 
nadmierny hałas, zanieczyszczenie powietrza, 
generowanie zapachów i hałasu, wytwarzanie 
takich iloWci odpadów, które naruszaj> estetykC 
Wrodowiska mieszkalnego, 

- wolnostoj>cych garacy, budynków 
gospodarczych, obiektów tymczasowych oraz 
innych obiektów degraduj>cych walory 
estetyczne otoczenia. 

 
  4) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 
a) dopuszczalna wysokoWćŚ 

- wysokoWć kalenicy dachu do 9 m; wysokoWć 
budynku do 2 kondygnacji nadziemnych (druga 
kondygnacja wył>cznie jako poddasze 
ucytkowe), 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 35   Poz. 611 
 

- 1946 - 

b) rodzaj dachu: 
- dach dwuspadowy lub wielospadowy, 

symetryczny, k>t nachylenia połaci dachowych w 
przedziale 40º-45º, w przypadku realizacji 
budynku parterowego dopuszcza siC 
zastosowanie dachu wielospadowego o k>cie 
nachylenia połaci dachowych w przedziale 
25º-35º, wysokoWć okapu w przedziale  
2,8 m-4,5 m; kalenica główna równoległa do 
elewacji budynku od strony drogi o symbolu 
037.KDW, 

- dopuszcza siC wykonanie w dachu okien 
połaciowych, lukarn i facjat, przy czym ł>czna 
szerokoWć lukarn i facjat nie moce zajmować 
wiCcej nic 60 % szerokoWci dachu, 

- pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub 
cementowa lub blachodachówka, pokrycie dachu 
w kolorze ceglastym, 

c) linie zabudowy: 
- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 

6 m od linii rozgraniczaj>cych z drog> 
wewnCtrzn> o symbolu 037.KDW i z ci>giem 
pieszo-jezdnym o symbolu 036.KPJ, 

d) powierzchnia zabudowy: do 35 % powierzchni 
terenu objCtego inwestycj>, 

e) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 20 % 
powierzchni terenu objCtego inwestycj>, 

f) inne wymagania: 
- szerokoWć elewacji frontowej budynku - nie 

ustala siC, 
- pomieszczenia o funkcji mieszkaniowej 

powinny być usytuowane poza stref> 
uci>cliwoWci od napowietrznej linii 
elektroenergetycznej SN 15 kV, która została 
okreWlona na rysunku planu, 

- elewacje zewnCtrzneŚ mur ceglany z 
zastosowaniem cegły licowej lub klinkierowej, 
tynki w kolorach: białym, kremowym, becowym, 
cółtym, pomaraMczowym, o niskim nasyceniu 
barw, okładziny trwałe z wył>czeniem okładzin 
z blachy falistej i tworzyw sztucznych. 

 
  5) Szczególne warunki zagospodarowania terenu: 

- w przypadku lokalizacji parkingu terenowego dla co 
najmniej 10 pojazdów samochodowych, nalecy 
wprowadzić zieleM wysok> w proporcji co najmniej 
1 drzewo na 5 miejsc postojowych. 

 
  6) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogC 
wewnCtrzn> i ci>g pieszo-jezdny, 

b) wymagania parkingowe zostały okreWlone w § 13 
ust. 8 niniejszej uchwały. 

 
  7) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodCŚ z sieci wodoci>gowej, 
b) odprowadzanie Wcieków sanitarnych: do sieci 

kanalizacji sanitarnej, 
c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: do 

gruntu w obrCbie działek, wody opadowe lub 
roztopowe pochodz>ce z powierzchni 
zanieczyszczonych przed odprowadzeniem do 
odbiornika wymagaj> oczyszczenia, zgodnie z 
przepisami szczególnymi, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś z sieci 
elektroenergetycznej na podstawie warunków 
okreWlonych przez zarz>dcC sieci, 

e) zaopatrzenie w ciepłoŚ indywidualnie z 
nieemisyjnych lub niskoemisyjnych aródeł ciepła, 

f) gospodarka odpadami: na zasadach ogólnych, 

g) obowi>zuj> ustalenia § 14 niniejszej uchwały. 
 
  8) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

obowi>zuj> ustalenia § 7 niniejszej uchwały. 
 
  9) Szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ podział 

zgodnie z liniami rozgraniczaj>cymi terenu o symbolu 
14.U,ZP okreWlonymi na rysunku planu. 

 
10) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania ładu 

przestrzennego oraz kształtowania przestrzeni 
publicznych: 
a) wysokoWć ogrodzenia działki do 1,7 m, 
b) pozostałe ustalenia okreWlono w § 6 pkt 3 i 4 

niniejszej uchwały. 
 

4. 
KARTA TERENU nr 4 do Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Łupki 
 
  1) Symbol terenu:  15.ML,MN  2) Powierzchnia: 1,14 ha 
                             16.ML,MN      ..........................1,04 ha 
                             17.ML,MN      ..........................0,99 ha 
                             18.ML,MN      ..........................0,67 ha 

 
  3) Przeznaczenia terenu: 

ML - tereny zabudowy letniskowej  
MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

 
A.  Dopuszczalne funkcje i obiekty, formy 

zagospodarowania i urz>dzenia terenu: 
a) zabudowa letniskowa wolno stoj>ca lub blianiacza, 

na jednej działce budowlanej moce znajdować siC 
maksymalnie jeden budynek letniskowy, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC maksymalnie jednego 
budynku gospodarczego i maksymalnie jednego 
budynku garacu jako zabudowy towarzysz>cej 
funkcji zabudowy letniskowej, 

c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
obowi>zuj> ustalenia § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) 
niniejszej uchwały. 

 
B.  Ustalenia dodatkowe: 

a) w obrCbie terenu dopuszcza siCŚ 
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

obowi>zuj> ustalenia § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) 
niniejszej uchwały, 

b) w obrCbie terenu: 
- wyklucza siC lokalizacjC domków kampingowych, 
- w budynku letniskowym nie dopuszcza siC 

wydzielenia lokalu ucytkowego o funkcji 
usługowej. 

 
  4) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 
a) dopuszczalna wysokoWćŚ 

- zabudowa letniskowa i mieszkaniowa 
jednorodzinna - wysokoWć głównej kalenicy 
dachu od 6 m do 9 m; wysokoWć budynku do 
2 kondygnacji nadziemnych (druga kondygnacja 
wył>cznie jako poddasze ucytkowe), wysokoWć 
wbudowanych garacy w bryłC budynku 
letniskowego moce być mniejsza nic 6 m, 

- zabudowa pozostała - do 6 m, 
b) rodzaj dachu: 

- dach dwuspadowy lub wielospadowy, 
symetryczny, k>t nachylenia połaci dachowych w 
przedziale 40º-45º, wysokoWć okapu w przedziale 
2,8 m - 3,5 m; kalenica główna równoległa do 
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elewacji frontowej budynku (od frontu działki)ś na 
działkach narocnych dopuszcza siC 
zastosowanie dachu wielospadowego, 

- dopuszcza siC wykonanie w dachu okien 
połaciowych, lukarn i facjat, przy czym ł>czna 
szerokoWć lukarn i facjat nie moce zajmować 
wiCcej nic 60 % szerokoWci dachu, 

- pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub 
cementowa lub blachodachówka, pokrycie dachu 
w kolorze ceglastym, 

c) linie zabudowy: 
- obowi>zuj>ca linia zabudowy w odległoWci 12 m 

od linii rozgraniczaj>cych z drog> o symbolu 
038.KDD1/2, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 
8 m od linii rozgraniczaj>cych z drog> o symbolu 
002.KDL1/2, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 
6 m od linii rozgraniczaj>cych z drogami 
wewnCtrznymi, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci  
12 m od granicy z terenami lasów - zgodnie z 
rysunkiem planu, 

d) powierzchnia zabudowy: 
- do 20 % powierzchni terenu objCtego inwestycj>, 
- minimalna powierzchnia zabudowy budynku 

letniskowego i budynku mieszkalnego 60 m
2
, 

e) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 60 % 
powierzchni terenu objCtego inwestycj>, 

f) inne wymagania: 
- szerokoWć elewacji frontowej budynku 

letniskowego i budynku mieszkalnego(od frontu 
działki): wolno stoj>cego w przedziale 9 m-16 m, 
jednego segmentu w zabudowie blianiaczej w 
przedziale 6 m-13 m, 

- elewacje zewnCtrzneŚ mur ceglany z 
zastosowaniem cegły licowej lub klinkierowej, 
Wciany drewniane, tynki w kolorach: białym, 
kremowym, becowym, cółtym, pomaraMczowym, 
o niskim nasyceniu barw, okładziny trwałe z 
wył>czeniem okładzin z blachy falistej i tworzyw 
sztucznych. 

 
  5) Szczególne warunki zagospodarowania terenu: 

a) lokalizacja wolno stoj>cej lub blianiaczej zabudowy 
gospodarczej i garacowej wył>cznie na zapleczu 
działki budowlanej, 

b) przez teren o symbolu 17.ML,MN przebiega 
napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV, 
odcinek linii elektroenergetycznej SN 15 kV 
przebiegaj>cy przez teren o symbolu 17.ML,MN 
przewidziany jest do przełocenia; lokalizacja 
zabudowy w poblicu linii elektroenergetycznej w 
odległoWci zgodnej z przepisami szczególnymi 
(poza wyznaczon> na rysunku planu stref> 
uci>cliwoWci), po likwidacji napowietrznej linii 
15 kV lub jej skablowaniu wyznaczona strefa 
uci>cliwoWci przestaje obowi>zywać, 

c) dopuszcza siC zmianC przebiegu drogi o symbolu 
039.KDW pod warunkiem objCcia jednym 
projektem podziału i jedn> procedur> podziału 
obszaru oznaczonego na rysunku planu jako 
minimalny zakres przestrzenny terenu 
(obejmuj>cego tereny o symbolach 15.ML,MN, 
16.ML,MN, 17.ML,MN i 18.ML,MN oraz teren drogi 
o symbolu 039.KDW), który nalecy obj>ć jednym 
projektem podziału w przypadku wprowadzenia 
zmiany przebiegu drogi wewnCtrznej, 

d) dopuszcza siC zmianC przebiegu w/w drogi 
wewnCtrznej pod warunkiem zachowania 

minimalnej szerokoWci drogi 10 m, a w przypadku 
zastosowania tzw. drogi „Wlepej” - zakoMczenia jej 
placem nawrotowym o minimalnych wymiarach 
13,5 m x 13,5 m, zmieniony układ komunikacyjny 
winien zapewnić poł>czenie komunikacyjne dla 
planowanej drogi o symbolu 040.KDW z drog> 
publiczn>ś projekt podziału terenu ze zmienionym 
przebiegiem drogi wewnCtrznej nalecy uzgodnić z 
Burmistrzem Pisza. 

 
  6) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi gminne i 
wewnCtrzne, lokalizacja zjazdu na warunkach 
okreWlonych przez zarz>dcC drogi, dopuszcza siC 
jeden zjazd na działkC, 

b) nalecy ograniczyć do niezbCdnego minimum 
bezpoWrednie zjazdy do indywidualnych posesji z 
drogi o symbolu 002.KDL1/2, lokalizacja zjazdu z 
drogi o symbolu 002.KDL1/2 wył>cznie w 
przypadku braku mocliwoWci obsługi 
komunikacyjnej z innej drogi, 

c) wymagania parkingowe zostały okreWlone w § 13 
ust. 8 niniejszej uchwały. 

 
  7) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodCŚ z sieci wodoci>gowej, 
b) odprowadzanie Wcieków sanitarnych: do sieci 

kanalizacji sanitarnej, 
c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: do 

gruntu w obrCbie działek, 
d) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś z sieci 

elektroenergetycznej na podstawie warunków 
okreWlonych przez zarz>dcC sieci, 

e) zaopatrzenie w ciepłoŚ indywidualnie z 
nieemisyjnych lub niskoemisyjnych aródeł ciepła, 

f) gospodarka odpadami: na zasadach ogólnych, 
g) obowi>zuj> ustalenia § 14 niniejszej uchwały. 

 
  8) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

a) tereny o symbolach: 15.ML,MN i 18.ML,MN oraz 
czCWć terenu o symbolach: 16.ML,MN i 17.ML,MN 
połocone s> w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich, na którym 
obowi>zuj> zakazy i ograniczenia w 
zagospodarowaniu terenu zawarte w przepisach 
szczególnych (obecnie na tym obszarze 
obowi>zuje rozporz>dzenie Nr 151 Wojewody 
WarmiMsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 
2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich (Dz. Urz. Woj. 
WarmiMsko-Mazurskiego Nr 179, poz. 2636)), 

b) przyjmuje siC poziom hałasu w Wrodowisku jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

c) obowi>zuj> ustalenia § 7 niniejszej uchwały. 
 
  9) Szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ 

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
1100 m

2
, 

b) minimalna szerokoWć frontu działki (nie dotyczy 
działek narocnych i przylegaj>cych do łuku drogi): 
25 m, 

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego w przedziale 80º-100º (nie dotyczy 
działek narocnych i przylegaj>cych do łuku drogi 
oraz istniej>cych wydzieleM). 

 
10) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania ładu 

przestrzennego oraz kształtowania przestrzeni 
publicznych: 
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a) wysokoWć ogrodzenia działki od strony dróg w 
przedziale 1,4 m - 1,7 m, 

b) pozostałe ustalenia okreWlono w § 6 pkt 3 i 4 
niniejszej uchwały. 

 
  5. 
KARTA TERENU nr 5 do Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Łupki 
 
  1) Symbol terenu: 19.ML,MN   2) Powierzchnia:1,30 ha 

 
  3) Przeznaczenia terenu: 

ML - tereny zabudowy letniskowej  
MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

 
A.  Dopuszczalne funkcje i obiekty, formy 

zagospodarowania i urz>dzenia terenu: 
a) zabudowa letniskowa wolno stoj>ca lub blianiacza, 

na jednej działce budowlanej moce znajdować siC 
maksymalnie jeden budynek letniskowy, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC maksymalnie jednego 
budynku gospodarczego i maksymalnie jednego 
budynku garacu jako zabudowy towarzysz>cej 
funkcji zabudowy letniskowej, 

c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
obowi>zuj> ustalenia § 5 ust.1 pkt 1 lit. a) niniejszej 
uchwały. 

 
B.  Ustalenia dodatkowe: 

a) w obrCbie terenu dopuszcza siCŚ 
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

obowi>zuj> ustalenia § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) 
niniejszej uchwały, 

b) w obrCbie terenu: 
- wyklucza siC lokalizacjC domków kampingowych, 
- w budynku zabudowy letniskowej nie dopuszcza 

siC wydzielenia lokalu ucytkowego o funkcji 
usługowej. 

 
  4) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 
a) dopuszczalna wysokoWćŚ 

- zabudowa letniskowa i mieszkaniowa 
jednorodzinna - wysokoWć głównej kalenicy 
dachu od 6 m do 9 m; wysokoWć budynku do 2 
kondygnacji nadziemnych (druga kondygnacja 
wył>cznie jako poddasze ucytkowe), wysokoWć 
wbudowanych garacy w bryłC budynku moce być 
mniejsza nic 6 m, 

- zabudowa pozostała - do 6 m. 
b) rodzaj dachu: 

- dach dwuspadowy lub wielospadowy, 
symetryczny, k>t nachylenia połaci dachowych w 
przedziale 40º-45º, wysokoWć okapu w przedziale 
2,8 m - 3,5 m; kalenica główna równoległa do 
elewacji frontowej budynku (od frontu działki)ś na 
działkach narocnych dopuszcza siC zastawanie 
dachu wielospadowego, 

- dopuszcza siC wykonanie w dachu okien 
połaciowych, lukarn i facjat, przy czym ł>czna 
szerokoWć lukarn i facjat nie moce zajmować 
wiCcej nic 60 % szerokoWci dachu, 

- pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub 
cementowa lub blachodachówka, pokrycie dachu 
w kolorze ceglastym. 

c) linie zabudowy: 
- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci  

6 m od linii rozgraniczaj>cych z drog> o symbolu 
040.KDW oraz zgodnie z rysunkiem planu. 

d) powierzchnia zabudowy: 
- ł>cznie do 400 m

2
 na jednej działce budowlanej, 

- minimalna powierzchnia zabudowy budynku 
letniskowego lub mieszkalnego 60 m

2
, 

e) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 70 % 
powierzchni terenu objCtego inwestycj>, 

f) szerokoWć elewacji frontowej: 8 m - 20 m (nie 
dotyczy budynków gospodarczych i garacy), 

g) inne wymagania: 
- szerokoWć elewacji frontowej budynku 

letniskowego i budynku mieszkalnego (od frontu 
działki)Ś wolno stoj>cego w przedziale 9 m-18 m, 
jednego segmentu w zabudowie blianiaczej w 
przedziale 6 m-16 m, 

- elewacje zewnCtrzneŚ mur ceglany z 
zastosowaniem cegły licowej lub klinkierowej, 
Wciany drewniane, tynki w kolorach: białym, 
kremowym, becowym, cółtym, pomaraMczowym, 
o niskim nasyceniu barw, okładziny trwałe z 
wył>czeniem okładzin z blachy falistej i tworzyw 
sztucznych. 

 
  5) Szczególne warunki zagospodarowania terenu: nie 

ustala siC. 
 
  6) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi gminne i 
wewnCtrzne, lokalizacja zjazdu na warunkach 
okreWlonych przez zarz>dcC drogi, dopuszcza siC 
jeden zjazd na działkC, 

b) wymagania parkingowe zostały okreWlone w § 13 
ust. 8 niniejszej uchwały. 

 
  7) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodCŚ z sieci wodoci>gowej, 
b) odprowadzanie Wcieków sanitarnych: do sieci 

kanalizacji sanitarnej, 
c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: do 

gruntu w obrCbie działek, 
d) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś z sieci 

elektroenergetycznej na podstawie warunków 
okreWlonych przez zarz>dcC sieci, 

e) zaopatrzenie w ciepłoŚ indywidualnie z 
nieemisyjnych lub niskoemisyjnych aródeł ciepła, 

f) gospodarka odpadami: na zasadach ogólnych, 
g) obowi>zuj> ustalenia § 14 niniejszej uchwały. 

 
  8) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

a) teren o symbolu 19.ML,MN w całoWci połocony jest 
w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Puszczy i Jezior Piskich, na którym obowi>zuj> 
zakazy i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu 
zawarte w przepisach szczególnych (obecnie na 
tym obszarze obowi>zuje rozporz>dzenie Nr 151 
Wojewody WarmiMsko-Mazurskiego z dnia  
13 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich 
(Dz. Urz. Woj. WarmiMsko-Mazurskiego Nr 179, 
poz. 2636)), 

b) przyjmuje siC poziom hałasu w Wrodowisku jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

c) zachowanie istniej>cego drzewostanu, wycinkC 
istniej>cych drzew dopuszcza siC wył>cznie na 
terenie ograniczonym przez linie zabudowy, które 
zostały wskazane na rysunku planu, a na 
pozostałych terenach wył>cznie ze wzglCdów 
sanitarnych, 

d) obowi>zuj> ustalenia § 7 niniejszej uchwały. 
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  9) Szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ 
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 

2700 m
2
, 

b) minimalna szerokoWć frontu działkiŚ 29 m, 
c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego - nie ustala siC. 
 
10) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania ładu 

przestrzennego oraz kształtowania przestrzeni 
publicznych: 
a) wysokoWć ogrodzenia działki od strony dróg w 

przedziale 1,4 m-1,7 m, 
b) pozostałe ustalenia okreWlono w § 6 pkt 3 i 4 

niniejszej uchwały. 
 

6. 
KARTA TERENU nr 6 do Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Łupki 
 
 1) Symbol terenu: 20.MN  2) Powierzchnia:2,44 ha 

21.MN .......................0,40 ha 
22.MN .......................2,49 ha 
23.MN ...................... 2,02 ha 
24.MN .......................2,65 ha 
25.MN .......................0,42 ha 
27.MN .......................3,25 ha 
28.MN .......................2,00 ha 
36.MN .......................2,06 ha 
37.MN .......................0,33 ha 
38.MN .......................2,27 ha 
39.MN .......................0,21 ha 
41.MN .......................2,23 ha 
42.MN .......................0,86 ha 
44.MN .......................0,46 ha 
45.MN .......................3,10 ha 
46.MN .......................2,90 ha 

 
  3) Przeznaczenia terenu: 

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

 
A.  Dopuszczalne funkcje i obiekty, formy 

zagospodarowania i urz>dzenia terenu: 
- obowi>zuj> ustalenia § 5 ust.1 pkt 1 lit. a) niniejszej 

uchwały. 
 
B.  Ustalenia dodatkowe: 

a) w obrCbie terenu dopuszcza siCŚ 
- obowi>zuj> ustalenia § 5 ust.1 pkt 1 lit. a) 

niniejszej uchwały, 
b) w obrCbie terenu wyklucza siCŚ 

- lokalizacjC domków kampingowych. 
 
  4) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 
a) dopuszczalna wysokoWćŚ 

- zabudowa mieszkaniowa - wysokoWć głównej 
kalenicy dachu od 6 m do 9 m; wysokoWć 
budynku do 2 kondygnacji nadziemnych (druga 
kondygnacja wył>cznie jako poddasze 
ucytkowe), wysokoWć wbudowanych garacy w 
bryłC budynku mieszkalnego moce być mniejsza 
nic 6 m, 

- zabudowa pozostała - do 6 m, 
- na obszarach wskazanych na rysunku planu jako 

tereny o niekorzystnych warunkach gruntowo - 
wodnych (w obrCbie terenów o symbolach: 
41.MN, 42.MN i 46.MN) obowi>zuje zakaz 
podpiwniczania budynków, 

b) rodzaj dachu: 
- zabudowa mieszkaniowa: dach dwuspadowy lub 

wielospadowy, symetryczny, k>t nachylenia 

połaci dachowych w przedziale 40º-45º, 
wysokoWć okapu w przedziale 2,8 m - 4,0 m; 
kalenica główna równoległa do elewacji frontowej 
budynku  
(od frontu działki)ś 

- zabudowa pozostałaŚ dach dwuspadowy, 
symetryczny o k>cie nachylenia połaci 
dachowych w przedziale 40º-45ºś wysokoWć 
okapu w przedziale 2,0 m - 3,5 m; kalenica 
równoległa do elewacji budynku od frontu działkiś 

- dopuszcza siC wykonanie w dachu okien 
połaciowych, lukarn i facjat, przy czym ł>czna 
szerokoWć lukarn i facjat nie moce zajmować 
wiCcej nic 60 % szerokoWci dachu, 

- pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub 
cementowa lub blachodachówka, pokrycie dachu 
w kolorze ceglastym, 

c) linie zabudowy: 
- obowi>zuj>ca linia zabudowy w odległoWci 8 m  

i 10 m od linii rozgraniczaj>cych z drog> o 
symbolu 005.KDD1/2 na odcinkach wskazanych 
na rysunku planu, 

- obowi>zuj>ca linia zabudowy w odległoWci 8 m 
 i 12 m od linii rozgraniczaj>cych z drog> o 
symbolu 008.KDD1/2 na odcinkach wskazanych 
na rysunku planu, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 
8 m od linii rozgraniczaj>cych z drog> o symbolu 
008.KDD1/2 na odcinkach wskazanych na 
rysunku planu; lokalizacja minimum 60 % 
szerokoWci elewacji frontowej budynku (od frontu 
działki) w odległoWci nie wiCkszej nic 4 m od 
ustalonej nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 
6 m i 8 m od linii rozgraniczaj>cych z drog> o 
symbolu 005.KDD1/2 na odcinkach wskazanych 
na rysunku planu; lokalizacja minimum 60 % 
szerokoWci elewacji frontowej budynku (od frontu 
działki) w odległoWci nie wiCkszej nic 4 m od 
ustalonej nieprzekraczalnej linii zabudowy (nie 
dotyczy zabudowy na terenie o symbolu 20.MN); 

- nieprzekraczalna linia zabudowy na terenie o 
symbolu 46.MN w odległoWci 10 m od linii 
rozgraniczaj>cych z drog> o symbolu 
002.KDL1/2, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 
rozgraniczaj>cych z drog> o symbolu 037.KDW 
zgodnie z rysunkiem planu, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 
6 m od linii rozgraniczaj>cych z drogami 
wewnCtrznymi, ci>gami pieszo-jezdnymi o 
symbolach: 033.KPJ i 036.KPJ oraz ci>giem 
pieszym o symbolu 022.KDX; lokalizacja 
minimum 60 % szerokoWci elewacji frontowej 
budynku (od frontu działki) w odległoWci nie 
wiCkszej nic 4 m od ustalonej nieprzekraczalnej 
linii zabudowy; 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 
4 m od linii rozgraniczaj>cych z ci>giem pieszo-
jezdnym o symbolach: 019.KPJ i 023.KPJ oraz 
ci>giem pieszym o symbolu 047.KDX, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci  
12 m od granicy z terenami lasów - zgodnie z 
rysunkiem planu, 

d) powierzchnia zabudowy: 
- do 20 % powierzchni terenu objCtego 

inwestycj>, 
- minimalna powierzchnia zabudowy budynku 

mieszkalnego 60 m
2
. 
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e) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 60 % 
powierzchni terenu objCtego inwestycj>, 

f) inne wymagania: 
- szerokoWć elewacji frontowej budynku 

mieszkalnego (od frontu działki)Ś wolno stoj>cego 
w przedziale 9 m - 16 m, jednego segmentu w 
zabudowie blianiaczej w przedziale 7 m - 13 m, 

- elewacje zewnCtrzneŚ mur ceglany z 
zastosowaniem cegły licowej lub klinkierowej, 
tynki w kolorach: białym, kremowym, becowym, 
cółtym, pomaraMczowym, o niskim nasyceniu 
barw, okładziny trwałe z wył>czeniem okładzin z 
blachy falistej i tworzyw sztucznych. 

 
  5) Szczególne warunki zagospodarowania terenu: 

a) działalnoWć inwestycyjn> na obszarach 
wskazanych na rysunku planu jako tereny o 
niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych  
(w obrCbie terenów o symbolach: 41.MN, 42.MN  
i 46.MN) nalecy poprzedzić sporz>dzeniem 
dokumentacji geotechnicznej (a w miarC potrzeb 
badaniami geologiczno-incynierskimi) zgodnie z 
obowi>zuj>cym rozporz>dzeniem w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych oraz w celu 
okreWlenia wpływu inwestycji na Wrodowisko 
gruntowo-wodne, 

b) lokalizacja wolno stoj>cej lub blianiaczej zabudowy 
gospodarczej i garacowej wył>cznie na zapleczu 
działki budowlanej, 

c) w obrCbie terenu o symbolu 23.MN ustala siC teren 
urz>dzeM elektroenergetycznych (stacja 
transformatorowa) o powierzchni nie mniejszej nic 
35 m

2
, oznaczony symbolem E, którego lokalizacja 

i wielkoWć mog> być zmienione w uzgodnieniu z 
instytucj> eksploatuj>c> urz>dzenia 
elektroenergetyczne; w przypadku wł>czenia 
terenu oznaczonego symbolem E do terenu o 
symbolu 23.MN, teren podlega ustaleniom 
obowi>zuj>cym dla terenu o symbolu 23.MN, 

d) w obrCbie terenu o symbolu 45.MN ustala siC teren 
urz>dzeM elektroenergetycznych (stacja 
transformatorowa) o powierzchni nie mniejszej nic 
35 m2, oznaczony symbolem E, którego lokalizacja 
i wielkoWć mog> być zmienione w uzgodnieniu z 
instytucj> eksploatuj>c> urz>dzenia 
elektroenergetyczne; w przypadku wł>czenia 
terenu oznaczonego symbolem E do terenu o 
symbolu 45.MN, teren podlega ustaleniom 
obowi>zuj>cym dla tego terenu, 

e) w obrCbie terenu o symbolu 23.MN ustala siC teren 
urz>dzeM kanalizacji sanitarnej (przepompownia) 
oznaczony symbolem K3, którego lokalizacja moce 
zostać zmieniona w uzgodnieniu z instytucj> 
eksploatuj>c> urz>dzenia kanalizacyjne; 

f) w obrCbie terenu o symbolu 45.MN ustala siC teren 
urz>dzeM kanalizacji sanitarnej (przepompownia) 
oznaczony symbolem K4, którego lokalizacja moce 
zostać zmieniona w uzgodnieniu z instytucj> 
eksploatuj>c> urz>dzenia kanalizacyjne; 

g) dopuszcza siC zmianC przebiegu drogi o symbolu 
030.KDW i/lub czCWci ci>gu pieszego o symbolu 
047.KDX pod warunkiem objCcia jednym projektem 
podziału i jedn> procedur> podziału obszaru 
oznaczonego na rysunku planu jako minimalny 
zakres przestrzenny terenu, (obejmuj>cego teren o 
symbolu 21.MN, czCWć terenu o symbolu 22.MN i 
czCWć terenu o symbolu 23.MN oraz teren drogi o 
symbolu 030.KDW i czCWć terenu ci>gu pieszego 
oznaczonego symbolem 047.KDX), który nalecy 

obj>ć jednym projektem podziału w przypadku 
wprowadzenia zmiany przebiegu drogi 
wewnCtrznej lub ci>gu pieszo-jezdnego; dopuszcza 
siC zmianC przebiegu czCWci ci>gu pieszego o 
symbolu 047.KDX zlokalizowanego w obrCbie 
obszaru oznaczonego na rysunku planu jako 
minimalny zakres przestrzenny terenu, który nalecy 
obj>ć jednym projektem podziału w przypadku 
wprowadzenia zmiany przebiegu drogi 
wewnCtrznej lub ci>gu pieszo-jezdnego, na 
warunkach okreWlonych w § 18 ust. 6 niniejszej 
uchwały, 

h) dopuszcza siC zmianC przebiegu drogi o symbolu 
029.KDW pod warunkiem objCcia jednym 
projektem podziału i jedn> procedur> podziału 
obszaru oznaczonego na rysunku planu jako 
minimalny zakres przestrzenny terenu 
(obejmuj>cego czCWć terenu o symbolu 23.MN i 
czCWć terenu o symbolu 24.MN oraz teren drogi o 
symbolu 029.KDW i czCWć terenu ci>gu pieszego o 
symbolu 047.KDX), który nalecy obj>ć jednym 
projektem podziału w przypadku wprowadzenia 
zmiany przebiegu drogi wewnCtrznej lub ci>gu 
pieszo-jezdnego; 

i) dopuszcza siC zmianC przebiegu drogi o symbolu 
028.KDW pod warunkiem objCcia jednym 
projektem podziału i jedn> procedur> podziału 
obszaru oznaczonego na rysunku planu jako 
minimalny zakres przestrzenny terenu 
(obejmuj>cego czCWć terenu o symbolu 24.MN 
oraz teren drogi o symbolu 028.KDW), który nalecy 
obj>ć jednym projektem podziału w przypadku 
wprowadzenia zmiany przebiegu drogi 
wewnCtrznej lub ci>gu pieszo-jezdnego, 

j) dopuszcza siC zmianC przebiegu w/w dróg 
wewnCtrznych pod warunkiem zachowania 
minimalnej szerokoWci drogi 10 m, a w przypadku 
zastosowania tzw. drogi „Wlepej” - zakoMczenia jej 
placem nawrotowym o minimalnych wymiarach 
13,5 m x 13,5 m, projekt podziału terenu ze 
zmienionym przebiegiem drogi wewnCtrznej nalecy 
uzgodnić z Burmistrzem Pisza, 

k) dopuszcza siC zmianC przebiegu ci>gu pieszo-
jezdnego o symbolu 019.KPJ pod warunkiem 
objCcia jednym projektem podziału i jedn> 
procedur> podziału obszaru oznaczonego na 
rysunku planu jako minimalny zakres przestrzenny 
terenu (obejmuj>cego czCWć terenu o symbolu 
38.MN i teren o symbolu 39.MN oraz teren ci>gu 
pieszo - jezdnego o symbolu 019.KPJ), który 
nalecy obj>ć jednym projektem podziału w 
przypadku wprowadzenia zmiany przebiegu drogi 
wewnCtrznej lub ci>gu pieszo-jezdnego, 

l) dopuszcza siC zmianC przebiegu w/w ci>gu pieszo-
jezdnego pod warunkiem zachowania minimalnej 
szerokoWci ci>gu pieszo-jezdnego 5,5 m, a w 
przypadku zastosowania tzw. drogi „Wlepej” - 
zakoMczenia jej placem nawrotowym o 
minimalnych wymiarach 13,5 m x 13,5 m, projekt 
podziału terenu ze zmienionym przebiegiem ci>gu 
pieszo - jezdnego nalecy uzgodnić z Burmistrzem 
Pisza. 

 
  6) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi gminne, 
drogi wewnCtrzne oraz ci>gi pieszo-jezdne, 
lokalizacja zjazdu na warunkach okreWlonych przez 
zarz>dcC drogi, dopuszcza siC jeden zjazd na 
działkC budowlan>, 
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b) wymagania parkingowe zostały okreWlone w § 13 
ust. 8 niniejszej uchwały. 

 
  7) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodCŚ z sieci wodoci>gowej, 
b) odprowadzanie Wcieków sanitarnych: do sieci 

kanalizacji sanitarnej, 
c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: do 

gruntu w obrCbie działek, 
d) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś z sieci 

elektroenergetycznej na podstawie warunków 
okreWlonych przez zarz>dcC sieci, 

e) zaopatrzenie w ciepłoŚ indywidualnie z 
nieemisyjnych lub niskoemisyjnych aródeł ciepła, 

f) gospodarka odpadami: na zasadach ogólnych, 
g) obowi>zuj> ustalenia § 14 niniejszej uchwały. 

 
  8) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

a) przyjmuje siC poziom hałasu w Wrodowisku jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) obowi>zuj> ustalenia § 7 niniejszej uchwały. 
 
  9) Szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ 

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
1000 m

2
, 

b) minimalna szerokoWć frontu działki (nie dotyczy 
działek narocnych i przylegaj>cych do łuku drogi): 
25 m, 

c) nalecy zachować jednakow> szerokoWć działek 
połoconych w jednym ci>gu wzdłuc ulicy/drogi z 
tolerancj> 10 % (ustalenie to nie dotyczy działek 
narocnych i przylegaj>cych do łuku drogi), 

d) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego w przedziale 70º-110º (nie dotyczy 
działek narocnych i przylegaj>cych do łuku drogi 
oraz istniej>cych wydzieleM). 

 
10) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania ładu 

przestrzennego oraz kształtowania przestrzeni 
publicznych: 
a) wysokoWć ogrodzenia działki od strony dróg, 

ci>gów pieszo - jezdnych oraz ci>gów pieszych w 
przedziale 1,4 m - 1,7 m, 

b) pozostałe ustalenia okreWlono w § 6 pkt 3 i 4 
niniejszej uchwały. 

 
7. 

KARTA TERENU nr 7 do Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Łupki 

 
  1) Symbol terenu:      29.ML  2) Powierzchnia: 1,80 ha 

30.ML     ...........................1,99 ha 

   
  3) Przeznaczenia terenu: 

ML - tereny zabudowy letniskowej 
 
A.  Dopuszczalne funkcje i obiekty, formy 

zagospodarowania i urz>dzenia terenu: 
a) zabudowa letniskowa wolno stoj>ca lub blianiacza, 

na jednej działce budowlanej moce znajdować siC 
maksymalnie jeden budynek letniskowy, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC maksymalnie jednego 
budynku gospodarczego i maksymalnie jednego 
budynku garacu jako zabudowy towarzysz>cej 
funkcji zabudowy letniskowej. 

 
B.  Ustalenia dodatkowe: 

a) w obrCbie terenu dopuszcza siCŚ 
- nie ustala siC, 

b) w obrCbie terenu wyklucza siCŚ 

- wyklucza siC lokalizacjC domków kampingowych, 
- w budynku letniskowym nie dopuszcza siC 

wydzielenia lokalu ucytkowego o funkcji 
usługowej. 

 
  4) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 
a) dopuszczalna wysokoWćŚ 

- zabudowa letniskowa - wysokoWć głównej 
kalenicy dachu od 6 m do 9 m; wysokoWć 
budynku do 2 kondygnacji nadziemnych (druga 
kondygnacja wył>cznie jako poddasze 
ucytkowe), wysokoWć wbudowanych garacy w 
bryłC budynku letniskowego moce być mniejsza 
nic 6 m, 

- zabudowa pozostała - do 6 m, 
b) rodzaj dachu: 

- dach dwuspadowy, symetryczny, k>t nachylenia 
połaci dachowych w przedziale 40º-45º, 
wysokoWć okapu w przedziale 2,8 m - 4,0 m; 
kalenica główna równoległa do elewacji frontowej 
budynku (od frontu działki)ś na działkach 
narocnych w budynku letniskowym dopuszcza 
siC zastosowanie dachu wielospadowego, 

- dopuszcza siC wykonanie w dachu okien 
połaciowych, lukarn i facjat, przy czym ł>czna 
szerokoWć lukarn i facjat nie moce zajmować 
wiCcej nic 60 % szerokoWci dachu, 

- pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub 
cementowa lub blachodachówka, pokrycie dachu 
w kolorze ceglastym, 

c) linie zabudowy: 
- obowi>zuj>ca linia zabudowy w odległoWci 10 m 

od linii rozgraniczaj>cych z drog> o symbolu 
005.KDD1/2 na odcinku wskazanym na rysunku 
planu, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 
10 m od linii rozgraniczaj>cych z drog> o 
symbolu 005.KDD1/2 na odcinku wskazanym na 
rysunku planu; lokalizacja minimum 60 % 
szerokoWci elewacji frontowej budynku 
letniskowego (od frontu działki) w odległoWci nie 
wiCkszej nic 4 m od ustalonej nieprzekraczalnej 
linii zabudowy; 

- nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 
rozgraniczaj>cych z drog> o symbolu 
007.KDD1/2 zgodnie z rysunkiem planu, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 
6 m od linii rozgraniczaj>cych ci>gów pieszych o 
symbolach: 034.KDX i 022.KDX, 

d) powierzchnia zabudowy: 
- do 20 % powierzchni terenu objCtego inwestycj>, 
- minimalna powierzchnia zabudowy budynku 

letniskowego 60 m
2
, 

e) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 60 % 
powierzchni terenu objCtego inwestycj>, 

f) inne wymagania: 
- szerokoWć elewacji frontowej budynku 

letniskowego (od frontu działki)Ś wolno stoj>cego 
w przedziale 9 m-16 m, jednego segmentu w 
zabudowie blianiaczej w przedziale 6 m-13 m, 

- elewacje zewnCtrzneŚ mur ceglany z 
zastosowaniem cegły licowej lub klinkierowej, 
Wciany drewniane, tynki w kolorach: białym, 
kremowym, becowym, cółtym, pomaraMczowym, 
o niskim nasyceniu barw, okładziny trwałe z 
wył>czeniem okładzin z blachy falistej i tworzyw 
sztucznych. 
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  5) Szczególne warunki zagospodarowania terenu: 
a) lokalizacja wolno stoj>cej lub blianiaczej zabudowy 

gospodarczej i garacowej wył>cznie na zapleczu 
działki budowlanej, 

b) przez teren o symbolu 29.ML przebiega 
napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV; 
lokalizacja zabudowy w poblicu linii 
elektroenergetycznej w odległoWci zgodnej z 
przepisami szczególnymi (poza wyznaczon> na 
rysunku planu stref> uci>cliwoWci), po likwidacji 
napowietrznej linii 15 kV lub jej skablowaniu 
wyznaczona strefa uci>cliwoWci przestaje 
obowi>zywać. 

 
  6) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi gminne i 
wewnCtrzne, lokalizacja zjazdu na warunkach 
okreWlonych przez zarz>dcC drogi, dopuszcza siC 
jeden zjazd na działkC, 

b) wymagania parkingowe zostały okreWlone w § 13 
ust. 8 niniejszej uchwały. 

 
  7) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodCŚ z sieci wodoci>gowej, 
b) odprowadzanie Wcieków sanitarnych: do sieci 

kanalizacji sanitarnej, 
c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: do 

gruntu w obrCbie działek, 
d) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś z sieci 

elektroenergetycznej na podstawie warunków 
okreWlonych przez zarz>dcC sieci, 

e) zaopatrzenie w ciepłoŚ indywidualnie z 
nieemisyjnych lub niskoemisyjnych aródeł ciepła, 

f) gospodarka odpadami: na zasadach ogólnych, 
g) obowi>zuj> ustalenia § 14 niniejszej uchwały. 

 
  8) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

a) przyjmuje siC poziom hałasu w Wrodowisku jak dla 
terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, 

b) obowi>zuj> ustalenia § 7 niniejszej uchwały. 
 
  9) Szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ 

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
1100 m

2
, 

b) minimalna szerokoWć frontu działki (nie dotyczy 
działek narocnych i przylegaj>cych do łuku drogi): 
25 m, 

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego w przedziale 80º - 100º (nie dotyczy 
działek narocnych i przylegaj>cych do łuku drogi 
oraz istniej>cych wydzieleM). 

 
10) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania ładu 

przestrzennego oraz kształtowania przestrzeni 
publicznych: 
a) wysokoWć ogrodzenia działki od strony dróg w 

przedziale 1,4 m - 1,7 m, 
b) pozostałe ustalenia okreWlono w § 6 pkt 3 i 4 

niniejszej uchwały. 
 

8. 
KARTA TERENU nr 8 do Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Łupki 
 
  1) Symbol terenu: 43.ZL  2) Powierzchnia:0,23 ha 

 
  3) Przeznaczenia terenu: 

ZL - tereny lasów 
 
 

A. 
 
B.  Ustalenia dodatkowe: 

a) w obrCbie terenu dopuszcza siCŚ 
- zagospodarowanie w formie parku leWnego, 
- realizacjC drogi leWnej utwardzonej, 
- lokalizacjC miejsc wypoczynku, Wciecek 

rowerowych i pieszych, obiektów małej 
architektury, 

b) w obrCbie terenu wyklucza siCŚ 
- lokalizacjC zabudowy, w tym wiat i altan. 

 
  4) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: nie ustala siC. 
 
  5) Szczególne warunki zagospodarowania terenu: nie 

ustala siC. 
 
  6) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: nie ustala siC. 
 
  7) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

nie ustala siC. 
 
  8) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

a) zachowanie istniej>cego drzewostanu, dopuszcza 
siC wycinkC istniej>cych drzew wył>cznie ze 
wzglCdów sanitarnych, 

b) obowi>zuj> ustalenia § 7 niniejszej uchwały. 
 
  9) Szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ podziały 

zgodne z liniami rozgraniczaj>cymi terenu o symbolu 
43.ZL, które zostały okreWlone na rysunku planu. 

 
10) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania ładu 

przestrzennego oraz kształtowania przestrzeni 
publicznych: 
a) zakaz lokalizacji noWników reklamowych, 
b) pozostałe ustalenia okreWlono w § 6 pkt 4 niniejszej 

uchwały. 
 

9. 
KARTA TERENU nr 9 do Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Łupki 
 
  1) Symbol terenu:  31.ZT,ZP   2) Powierzchnia: 0,40 ha 
   32.ZT,ZP   ......................0,98 ha 
   33.ZT,ZP   ......................1,81 ha 

 
  3) Przeznaczenia terenu: 

ZT - tereny zieleni (publicznej) - pas techniczny do 
obsługi kanału melioracyjnego (cieku Jagodnia) o 
szerokoWci minimum 15 m 
ZP - tereny zieleni urz>dzonej (publicznej) 

 
A.  Dopuszczalne funkcje i obiekty, formy 

zagospodarowania i urz>dzenia terenu: 
a) zieleM trawiasta, 
b) zadrzewienia i zakrzaczenia zgodne z miejscowymi 

warunkami siedliskowymi w formie grup drzew i 
krzewów, 

c) Wciecki rowerowe i piesze, 
d) terenowe urz>dzenia sportu i rekreacji (w tym 

boiska sportowe o nawierzchni utwardzanej, 
naturalnej lub trawiastej). 

 
B.  Ustalenia dodatkowe: 

a) w obrCbie terenu dopuszcza siCŚ 
- budowC pomostów i kładek pieszych, 
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- lokalizacjC miejsc wypoczynku, obiektów małej 
architektury, wiat i altan, ogródka 
jordanowskiego, placu zabaw itp., 

b) w obrCbie terenu wyklucza siCŚ 
- lokalizacjC ci>gów komunikacyjnych o 

nawierzchni nieprzepuszczalnej. 
 
  4) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 
a) dopuszczalna wysokoWćŚ do 5 m, 
b) rodzaj dachu: nie ustala siC, 
c) linie zabudowy: lokalizacja zabudowy w odległoWci 

nie mniejszej nic 4 m od granicy kanału 
melioracyjnego oraz zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 
2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póan. zm.), 

d) powierzchnia zabudowy: na kacdym terenie 
dopuszcza siC lokalizacjC 2 wiat lub altan o 
powierzchni zabudowy do 10 m

2
 (kacda), 

e) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 80 % 
powierzchni terenu objCtego inwestycj>, 

f) inne wymagania: nie ustala siC. 
 
  5) Szczególne warunki zagospodarowania terenu: 

a) zastosowanie wył>cznie materiałów naturalnych do 
umocnienia brzegów kanału, 

b) wzdłuc kanału melioracyjnego (cieku Jagodnia) 
nalecy wykonać WcieckC pieszo - rowerow> o 
nawierzchni naturalnej utwardzonej, orientacyjny 
przebieg ci>gu pieszo - rowerowego został 
wskazany na rysunku planu. 

 
  6) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) dojazd dla słucb technicznych od dróg o 
symbolach: 004.KDD1/2, 007.KDD1/2 i 
008.KDD1/2 oraz drogi wewnCtrznej o symbolu 
021.KDW, 

b) wymagania parkingowe - nie ustala siC. 
 
  7) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: do 
gruntu, 

b) obowi>zuj> ustalenia § 14 niniejszej uchwały. 
 
  8) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

a) na rysunku planu w obrCbie terenów o symbolach: 
32.ZT,ZP i 33.ZT,ZP zostały wskazane tereny o 
niekorzystnych warunkach gruntowo - wodnych, 

b) zachowanie istniej>cego drzewostanu, dopuszcza 
siC wycinkC istniej>cych drzew wył>cznie ze 
wzglCdów sanitarnych, 

c) zakaz likwidacji obszarów wodno - błotnych, 
bezodpływowych (stale lub okresowo zalanych 
wod>) obniceM terenu oraz oczek wodnych, 

d) obowi>zuj> ustalenia § 7 niniejszej uchwały. 
 
  9) Szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ podziały 

zgodne z liniami rozgraniczaj>cymi poszczególnych 
terenów o symbolach: 31.ZT,ZP, 32.ZT,ZP, 33.ZT,ZP, 
które zostały okreWlone na rysunku planu. 

 
10) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania ładu 

przestrzennego oraz kształtowania przestrzeni 
publicznych: 
a) zakaz grodzenia terenu od strony cieku, 
b) pozostałe ustalenia okreWlono w § 6 pkt 3 i 4 

niniejszej uchwały. 
 
 
 

10. 
KARTA TERENU nr 10 do Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Łupki 
 
  1) Symbol terenu:   34.MN,U  2) Powierzchnia: 0,27  ha 
 35.MN,U   .......................0,45 ha 

 
  3) Przeznaczenia terenu: 

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
U - tereny zabudowy usługowej 

 
A.  Dopuszczalne funkcje i obiekty, formy 

zagospodarowania i urz>dzenia terenu: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

obowi>zuj> ustalenia § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a niniejszej 
uchwały, 

b) na terenie o symbolu 35.MN,U dopuszcza siC 
realizacjC zabudowy zwartej (maksymalnie 
5 segmentów), 

c) usługi publiczne i/lub komercyjne z zakresu usług 
osiedlowych (zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a 
niniejszej uchwały), usługi niezakłócaj>ce funkcji 
mieszkaniowej (zgodnie z definicj> w § 4 ust. 1 pkt 
5 i 6 niniejszej uchwały), 

d) funkcja usługowa moce wystCpować samodzielnie 
na działce budowlanej lub moce towarzyszyć 
zabudowie mieszkaniowej lub jako funkcja 
wbudowana w budynku mieszkalnym, nie ustala 
siC procentu udziału funkcji usługowej w budynku 
mieszkalnym ani proporcji pomiCdzy zabudow> 
usługow> a mieszkaniow>, 

e) kacda z w/w funkcji moce wystCpować 
samodzielnie na terenie, 

f) na jednej działce moce znajdować siC 
maksymalnie jeden budynek mieszkalny 
jednorodzinny, jeden budynek usługowy lub 
usługowo-mieszkalny, jeden budynek gospodarczy 
i jeden budynek garacu. 

 
B.  Ustalenia dodatkowe: 

a) w obrCbie terenu: 
- obowi>zuj> ustalenia § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a 

niniejszej uchwały, 
b) w obrCbie terenu wyklucza siCŚ 

- domków kampingowych, 
- parkingów wielopoziomowych, 
- hurtowni, 
- warsztatówŚ napraw samochodów 

(mechanicznych, elektrycznych, lakierniczych, 
wulkanizacji, itp.), stolarskich, Wlusarskich, 
tartaków, myjni samochodowych, stacji 
diagnostyki samochodowej, wszelkich usług 
zwi>zanych ze składowaniem, segregacj>, 
odzyskiem, unieszkodliwianiem lub 
przetwarzaniem odpadów, usług transportu i 
innych usług uci>cliwych dla funkcji 
mieszkaniowej, w tym powoduj>cych zakłócanie 
ciszy nocnej, nadmierny hałas, zanieczyszczenie 
powietrza, generowanie zapachów i hałasu, 
wytwarzanie takich iloWci odpadów, które 
naruszaj> estetykC Wrodowiska mieszkalnego. 

 
  4) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 
a) dopuszczalna wysokoWćŚ 

- zabudowa mieszkaniowa, usługowo-
mieszkaniowa i usługowa - wysokoWć głównej 
kalenicy dachu od 6 m do 9 m; wysokoWć 
budynku do 2 kondygnacji nadziemnych (druga 
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kondygnacja wył>cznie jako poddasze 
ucytkowe), wysokoWć wbudowanych garacy w 
bryłC budynku moce być mniejsza nic 6 m, 

- zabudowa pozostała - do 6 m, 
b) rodzaj dachu: 

- zabudowa mieszkaniowa, usługowo-
mieszkaniowa i usługowaŚ dach dwuspadowy lub 
wielospadowy, symetryczny, k>t nachylenia 
połaci dachowych w przedziale 40º-45º, 
wysokoWć okapu w przedziale 2,8 m - 4,0 m; 
kalenica główna równoległa do elewacji frontowej 
budynku (od frontu działki)ś 

- zabudowa pozostałaŚ dach dwuspadowy, 
symetryczny o k>cie nachylenia połaci 
dachowych w przedziale 40º-45ºś wysokoWć 
okapu w przedziale 2,0 m - 3,5 m; kalenica 
równoległa do elewacji budynku od frontu działkiś 

- dopuszcza siC wykonanie w dachu okien 
połaciowych, lukarn i facjat, przy czym ł>czna 
szerokoWć lukarn i facjat nie moce zajmować 
wiCcej nic 60 % szerokoWci dachu, 

- pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub 
cementowa lub blachodachówka, pokrycie dachu 
w kolorze ceglastym, 

c) linie zabudowy: 
- obowi>zuj>ca linia zabudowy na terenie o 

symbolu 35.MN.U w odległoWci 6 m od linii 
rozgraniczaj>cych z drog> wewnCtrzn> o 
symbolu 020.KDW (na odcinku wskazanym na 
rysunku planu), 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci  
6 m od linii rozgraniczaj>cych z drogami 
wewnCtrznymi oraz ci>giem pieszym o symbolu 
022.KDX; lokalizacja minimum 60 % szerokoWci 
elewacji frontowej budynku (od frontu działki) w 
odległoWci nie wiCkszej nic 4 m od ustalonej 
nieprzekraczalnej linii zabudowy, 

d) powierzchnia zabudowy: 
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stoj>cej i blianiaczej - do 20 % powierzchni 
terenu objCtego inwestycj>, 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
zwartej - do 35 % powierzchni terenu objCtego 
inwestycj>, 

- dla zabudowy usługowo-mieszkaniowej – do 
35 % powierzchni terenu objCtego inwestycj>, 

- dla zabudowy usługowej (bez funkcji 
mieszkaniowej) - do 40 % powierzchni terenu 
objCtego inwestycj>, 

- minimalna powierzchnia zabudowy budynku 
mieszkalnego 60 m

2
, 

e) powierzchnia biologicznie czynna: 
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stoj>cej i blianiaczej - minimum 60 % 
powierzchni terenu objCtego inwestycj>, 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
zwartej - minimum 30 % powierzchni terenu 
objCtego inwestycj>, 

- dla zabudowy usługowo-mieszkaniowej - 
minimum 30 % powierzchni terenu objCtego 
inwestycj>, 

- dla zabudowy usługowej - minimum 20 % 
powierzchni terenu objCtego inwestycj>, 

f) inne wymagania: 
- szerokoWć elewacji frontowej budynku 

mieszkalnego i budynku usługowo - 
mieszkalnego (od frontu działki) wolno stoj>cego 
w przedziale 9 m-16 m, jednego segmentu w 
zabudowie blianiaczej i zwartej w przedziale 7 m 
-13 m, 

- szerokoWć elewacji frontowej budynku 
usługowego - nie ustala siC, 

- elewacje zewnCtrzneŚ mur ceglany z 
zastosowaniem cegły licowej lub klinkierowej, 
tynki w kolorach: białym, kremowym, becowym, 
cółtym, pomaraMczowym, o niskim nasyceniu 
barw, okładziny trwałe z wył>czeniem okładzin z 
blachy falistej i tworzyw sztucznych. 

 
  5) Szczególne warunki zagospodarowania terenu: 

a) lokalizacja wolno stoj>cej lub blianiaczej zabudowy 
gospodarczej i garacowej wył>cznie na zapleczu 
działki budowlanej, 

b) w przypadku lokalizacji parkingu terenowego dla co 
najmniej 10 pojazdów samochodowych, nalecy 
wprowadzić zieleM wysok> w proporcji co najmniej 
1 drzewo na 5 miejsc postojowych. 

 
  6) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi 
wewnCtrzne, 

b) wymagania parkingowe zostały okreWlone w § 13 
ust. 8 niniejszej uchwały. 

 
  7) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodCŚ z sieci wodoci>gowej, 
b) odprowadzanie Wcieków sanitarnych: do sieci 

kanalizacji sanitarnej, 
c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: do 

gruntu w obrCbie działek, wody opadowe lub 
roztopowe pochodz>ce z powierzchni 
zanieczyszczonych przed odprowadzeniem do 
odbiornika wymagaj> oczyszczenia, zgodnie z 
przepisami szczególnymi, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś z sieci 
elektroenergetycznej na podstawie warunków 
okreWlonych przez zarz>dcC sieci, 

e) zaopatrzenie w ciepłoŚ indywidualnie z 
nieemisyjnych lub niskoemisyjnych aródeł ciepła, 

f) gospodarka odpadami: na zasadach ogólnych, 
g) obowi>zuj> ustalenia § 14 niniejszej uchwały. 

 
  8) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

a) przyjmuje siC poziom hałasu w Wrodowisku jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

b) obowi>zuj> ustalenia § 7 niniejszej uchwały. 
 
  9) Szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ 

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
- dla zabudowy wolno stoj>cej i blianiaczej - 

1000 m
2
, 

- dla zabudowy zwartej - 450 m
2
, 

b) minimalna szerokoWć frontu działkiŚ 
- dla zabudowy wolno stoj>cej i blianiaczej - 30 m, 
- dla zabudowy zwartej - 10 m, 

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego w przedziale 80º-100º. 

 
10) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania ładu 

przestrzennego oraz kształtowania przestrzeni 
publicznych: 
a) wysokoWć ogrodzenia działki od strony dróg oraz 

ci>gów pieszych w przedziale 1,4 m -1,7 m, 
b) pozostałe ustalenia okreWlono w § 6 pkt 3 i 4 

niniejszej uchwały. 
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11. 
KARTA TERENU nr 11 do Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Łupki 
 
  1)  Symbol terenu: 62.MN  2) Powierzchnia: 3,05  ha 
  63.MN  .........................0,74 ha 
  68.MN  .........................0,71 ha 
  69.MN  .........................2,40 ha 
  91.MN  .........................1,69 ha 
 
  3) Przeznaczenia terenu: 

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej 

 
A.  Dopuszczalne funkcje i obiekty, formy 

zagospodarowania i urz>dzenia terenu:  
obowi>zuj> ustalenia § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszej 
uchwały. 

 
B.  Ustalenia dodatkowe: 

a) w obrCbie terenu: 
obowi>zuj> ustalenia § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) 
niniejszej uchwały, 

b) w obrCbie terenu wyklucza siCŚ lokalizacjC domków 
kampingowych. 

 
  4) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 
a) dopuszczalna wysokoWć budynkówŚ 

- zabudowa mieszkaniowa - wysokoWć głównej 
kalenicy dachu od 6 m do 9 m; wysokoWć 
budynku do 2 kondygnacji nadziemnych (druga 
kondygnacja wył>cznie jako poddasze 
ucytkowe), wysokoWć wbudowanych garacy w 
bryłC budynku mieszkalnego moce być mniejsza 
nic 6 m, 

- zabudowa pozostała - do 6 m, 
- na obszarach wskazanych na rysunku planu jako 

tereny o niekorzystnych warunkach gruntowo - 
wodnych (w obrCbie terenów o symbolach: 
63.MN, 68.MN, 69.MN i 91.MN) obowi>zuje 
zakaz podpiwniczenia budynków, 

b) rodzaj dachu: 
- zabudowa mieszkaniowa: dach dwuspadowy lub 

wielospadowy, symetryczny, k>t nachylenia 
połaci dachowych w przedziale 40º-45º, 
wysokoWć okapu w przedziale 2,8 m - 4,0 m; 
kalenica główna równoległa do elewacji frontowej 
budynku (od frontu działki)ś ustalony kierunek 
kalenicy nie dotyczy zabudowy istniej>cej, 

- zabudowa pozostałaŚ dach dwuspadowy, 
symetryczny o k>cie nachylenia połaci 
dachowych w przedziale 40º-45ºś wysokoWć 
okapu w przedziale 2,0 m - 3,5 m; kalenica 
równoległa do elewacji budynku od frontu działkiś 

- dopuszcza siC wykonanie w dachu okien 
połaciowych, lukarn i facjat, przy czym ł>czna 
szerokoWć lukarn i facjat nie moce zajmować 
wiCcej nic 60 % szerokoWci dachu, 

- pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub 
cementowa lub blachodachówka, pokrycie dachu 
w kolorze ceglastym, 

c) linie zabudowy: 
obowi>zuj>ca linia zabudowy: 
- na terenie o symbolu 62.MN w odległoWci 10 m 

od linii rozgraniczaj>cych z drog> o symbolu 
002.KDL1/2 - na odcinku wskazanym na rysunku 
planu, 

- na terenie o symbolu 69.MN w odległoWci 8 m od 
linii rozgraniczaj>cych z drog> o symbolu 
003.KDD1/2; powycsza obowi>zuj>ca linia 

zabudowy nie dotyczy działki oznaczonej w 
ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 
162/14, dla której ustala siC nieprzekraczaln> 
liniC zabudowy w odległoWci 8 m od linii 
rozgraniczaj>cych z drog> o symbolu 
003.KDD1/2, 

- na terenie o symbolu 69.MN w odległoWci 8 m od 
linii rozgraniczaj>cych z drog> wewnCtrzn> o 
symbolu 012.KDW oraz na przedłuceniu tej linii 
zabudowy na terenie granicz>cym z ci>giem 
pieszo-jezdnym o symbolu 048.KPJ - zgodnie z 
rysunkiem planu, 

- na terenie o symbolu 68.MN w odległoWci 8 m od 
linii rozgraniczaj>cych z drog> wewnCtrzn> o 
symbolu 012.KDW na odcinkach wskazanych na 
rysunku planu, 

- na terenie o symbolu 91.MN w odległoWci 8 m od 
linii rozgraniczaj>cych z drog> wewnCtrzn> o 
symbolu 013.KDW na odcinkach wskazanych na 
rysunku planu; w przypadku zmiany przebiegu 
drogi wewnCtrznej o symbolu 013.KDW, 
obowi>zuj>c> liniC zabudowy w odległoWci 8 m 
nalecy odnieWć do nowego wydzielenia drogi 
wewnCtrznej (nie dotyczy terenów 
zlokalizowanych wokół placu nawrotowego w 
ci>gu drogi wewnCtrznej, dla których to terenów 
obowi>zuje nieprzekraczalna linia zabudowy w 
odległoWci 6 m), 

nieprzekraczalna linia zabudowy: 
- na terenie o symbolu 62.MN w odległoWci 10 m 

od linii rozgraniczaj>cych z drog> o symbolu 
002.KDL1/2 - na odcinku wskazanym na rysunku 
planu - przy czym przynajmniej jeden narocnik 
budynku mieszkalnego powinien zostać 
usytuowany na wskazanej na rysunku planu 
nieprzekraczalnej linii zabudowy, 

- na terenie o symbolu 68.MN w odległoWci 8 m od 
linii rozgraniczaj>cych z drog> wewnCtrzn> o 
symbolu 012.KDW na odcinkach wskazanych na 
rysunku planu, lokalizacja minimum 60 % 
szerokoWci elewacji frontowej budynku (od frontu 
działki) w odległoWci nie wiCkszej nic 4 m od 
ustalonej nieprzekraczalnej linii zabudowy, 

- na terenie o symbolu 91.MN w odległoWci 8 m od 
linii rozgraniczaj>cych z drog> o symbolu 
009.KDD1/2 oraz w odległoWci 6 m od linii 
rozgraniczaj>cych z drog> wewnCtrzn> o 
symbolu 013.KDW na odcinkach wskazanych na 
rysunku planu; 

- na terenach o symbolach 62.MN i 63.MN w 
odległoWci 8 m od linii rozgraniczaj>cych z drog> 
o symbolu 003.KDD1/2, 

- w odległoWci 6 m od linii rozgraniczaj>cych z 
pozostałymi drogami wewnCtrznymi i ci>giem 
pieszo-jezdnym o symbolu 023.KPJ; lokalizacja 
minimum 60 % szerokoWci elewacji frontowej 
budynku (od frontu działki) w odległoWci nie 
wiCkszej nic 4 m od nieprzekraczalnej linii 
zabudowy od dróg wewnCtrznych, z wył>czeniem 
skrajnej północnej działki na terenie o symbolu 
40.MN. 

- w odległoWci 4 m od linii rozgraniczaj>cych z 
ci>giem pieszo-jezdnym o symbolach 048.KPJ i 
049.KPJ, 

- w odległoWci 5 m od linii rozgraniczaj>cych rowu 
melioracyjnego (teren o symbolu 80.WS), 

d) powierzchnia zabudowy: 
- do 20 % powierzchni terenu objCtego inwestycj>, 
- minimalna powierzchnia zabudowy budynku 

mieszkalnego 60 m
2
, 
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e) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 60 % 
powierzchni terenu objCtego inwestycj>, 

f) inne wymagania: 
- szerokoWć elewacji frontowej budynku 

mieszkalnego (od frontu działki)Ś wolno stoj>cego 
w przedziale 9 m-16 m, jednego segmentu w 
zabudowie blianiaczej w przedziale 7 m-13 m, 

- elewacje zewnCtrzneŚ mur ceglany z 
zastosowaniem cegły licowej lub klinkierowej, 
tynki w kolorach: białym, kremowym, becowym, 
cółtym, pomaraMczowym, o niskim nasyceniu 
barw, okładziny trwałe z wył>czeniem okładzin z 
blachy falistej i tworzyw sztucznych. 

 
  5) Szczególne warunki zagospodarowania terenu: 

a) lokalizacja wolno stoj>cej lub blianiaczej zabudowy 
gospodarczej i garacowej wył>cznie na zapleczu 
działki budowlanej, 

b) działalnoWć inwestycyjn> na obszarach 
wskazanych na rysunku planu jako tereny o 
niekorzystnych warunkach gruntowo - wodnych (w 
obrCbie terenów o symbolach: 63.MN, 68.MN, 
69.MN i 91.MN) nalecy poprzedzić sporz>dzeniem 
dokumentacji geotechnicznej (a w miarC potrzeb 
badaniami geologiczno-incynierskimi) zgodnie z 
obowi>zuj>cym rozporz>dzeniem w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych oraz w celu 
okreWlenia wpływu inwestycji na Wrodowisko 
gruntowo-wodne, 

c) dopuszcza siC zmianC przebiegu drogi o symbolu 
013.KDW pod warunkiem objCcia jednym 
projektem podziału i jedn> procedur> podziału 
obszaru oznaczonego na rysunku planu jako 
minimalny zakres przestrzenny terenu 
(obejmuj>cego teren o symbolu 91.MN oraz teren 
drogi o symbolu 013.KDW), który nalecy obj>ć 
jednym projektem podziału w przypadku 
wprowadzenia zmiany przebiegu drogi 
wewnCtrznej, 

d) dopuszcza siC zmianC przebiegu w/w drogi 
wewnCtrznej pod warunkiem zachowania 
minimalnej szerokoWci drogi 10 m, a w przypadku 
zastosowania tzw. drogi „Wlepej” - zakoMczenia jej 
placem nawrotowym o minimalnych wymiarach 
13,5 m x 13,5 m, projekt podziału terenu ze 
zmienionym przebiegiem drogi wewnCtrznej nalecy 
uzgodnić z Burmistrzem Pisza. 

 
  6) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi gminne, 
drogi wewnCtrzne oraz ci>gi pieszo-jezdne o 
symbolach 023.KPJ i 048.KPJ; z ci>gu pieszo-
jezdnego o symbolu 049.KPJ nie dopuszcza siC 
obsługi komunikacyjnej terenów zabudowanych; 
lokalizacja zjazdu na warunkach okreWlonych przez 
zarz>dcC drogi; 

b) wymagania parkingowe zostały okreWlone w § 13 
ust. 8 niniejszej uchwały. 

 
  7) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodCŚ z sieci wodoci>gowej, do 
czasu realizacji sieci wodoci>gowej zaopatrzenie w 
wodC istniej>cej zabudowy w dotychczasowy 
sposób, 

b) odprowadzanie Wcieków sanitarnych: do sieci 
kanalizacji sanitarnej; na terenach o symbolach: 
37.MN, 40.MN, 62.MN i 69.MN dopuszcza siC 
odprowadzenie Wcieków tymczasowo do 
szczelnych bezodpływowych zbiorników na 

nieczystoWci ciekłe do nieprzekraczalnego terminu 
okreWlonego w Krajowym Programie Oczyszczania 
Vcieków Komunalnych dla aglomeracji Pisz 
(zgodnie z Aktualizacj> Krajowego Programu 
Oczyszczania Vcieków Komunalnych 2009 
zatwierdzon> przez RadC Ministrów w dniu 
02.03.2010 r. nieprzekraczalny termin stosowania 
rozwi>zaM czasowych w postaci zbiorników 
bezodpływowych dla aglomeracji Pisz został 
ustalony do dnia 31.12.2015 r.), 

c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: do 
gruntu w obrCbie działek, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś z sieci 
elektroenergetycznej na podstawie warunków 
okreWlonych przez zarz>dcC sieci, 

e) zaopatrzenie w ciepłoŚ indywidualnie z 
nieemisyjnych lub niskoemisyjnych aródeł ciepła, 

f) gospodarka odpadami: na zasadach ogólnych, 
g) obowi>zuj> ustalenia § 14 niniejszej uchwały. 

 
  8) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

a) przyjmuje siC poziom hałasu w Wrodowisku jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) obowi>zuj> ustalenia § 7 niniejszej uchwały. 
 
  9) Szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ 

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
1000 m

2
 (nie dotyczy istniej>cych wydzieleM), 

b) minimalna szerokoWć frontu działki (nie dotyczy 
działek narocnych i przylegaj>cych do łuku drogi 
oraz istniej>cych wydzieleM)Ś 25 m, natomiast dla 
terenu o symbolu 69.MN minimum 20 m, 

c) na terenie o symbolach: 40.MN, 62.MN i 63.MN 
nalecy zachować jednakow> szerokoWć działek 
połoconych w jednym ci>gu ulicy/drogi z tolerancj> 
10 % (ustalenie to nie dotyczy działek narocnych i 
przylegaj>cych do łuku drogi oraz istniej>cych 
wydzieleM), 

d) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego w przedziale 70º-110º (nie dotyczy 
działek narocnych i przylegaj>cych do łuku drogi 
oraz istniej>cych wydzieleM). 

 
10) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania ładu 

przestrzennego oraz kształtowania przestrzeni 
publicznych: 
a) wysokoWć ogrodzenia działki od strony dróg i 

ci>gów pieszo-jezdnych w przedziale 1,4 m-1,7 m, 
b) pozostałe ustalenia okreWlono w § 6 pkt 3 i 4 

niniejszej uchwały. 
 

12. 
KARTA TERENU nr 12 do Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Łupki 
 
  1) Symbol terenu: 47.UO  2) Powierzchnia: 0,91 ha 

 
  3) Przeznaczenia terenu: 

UO - tereny usług oWwiaty i wychowania 
 
A.  Dopuszczalne funkcje i obiekty, formy 

zagospodarowania i urz>dzenia terenu: 
a) rezerwa terenu do 2025 roku pod lokalizacjC szkoły 

publicznej (podstawowej, ewentualnie poł>czonej z 
gimnazjum) wraz z obiektami i urz>dzeniami 
towarzysz>cymi, w tym obiektami sportowymi, 

b) jeceli do 2025 r. nie zostanie wydana decyzja - 
pozwolenie na budowC (lub inny tocsamy 
dokument) obiektu (obiektów) oWwiaty i 
wychowania, teren moce zostać przeznaczony pod 
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funkcje zabudowy letniskowej lub funkcje 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
innych usług publicznych z zakresu kultury, sportu, 
oWwiaty i wychowania typu: cłobek, przedszkole, 
szkoła jCzykowa itp., 

c) dopuszcza siC usługi z zakresu kultury, sportu, 
oWwiaty i wychowania realizowane jako 
przedsiCwziCcia komercyjne lub obiekty i instytucje 
społeczne, 

d) dla zabudowy letniskowej i zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej obowi>zuj> 
ustalenia zawarte w § 17 ust. 4 pkt 3 lit. A 
niniejszej uchwały (w karcie terenu nr 4), 

e) dla innych, nic szkoła, usług publicznych lub 
komercyjnych lub społecznych z zakresu usług 
kultury, sportu, oWwiaty i wychowania obowi>zuj> 
ustalenia zawarte w niniejszym ustCpie. 

 
B.  Ustalenia dodatkowe: 

a) w obrCbie terenu dopuszcza siCŚ 
- lokalizacjC budynków gospodarczych, budynków 

zwi>zanych z dozorem, altan, wiat i innych 
budynków towarzysz>cych funkcjom usług 
kultury, sportu, oWwiaty i wychowania, 

- dopuszcza siC lokalizacjC maksymalnie 
4 mieszkaM dla pracowników placówki 
oWwiatowej integralnie zwi>zanych z brył> 
budynku usług oWwiaty i wychowania, 

b) w obrCbie terenu: 
- dla zabudowy letniskowej i mieszkaniowej 

jednorodzinnej obowi>zuj> ustalenia zawarte w  
§ 17 ust. 4 pkt 3 lit. B niniejszej uchwały (w karcie 
terenu nr 4). 

 
  4) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 
a) dopuszczalna wysokoWćŚ 

- zabudowa usług kultury, sportu, oWwiaty i 
wychowania - wysokoWć głównej kalenicy dachu 
do 12 m; wysokoWć budynku do 3 kondygnacji 
nadziemnych (ostatnia kondygnacja wył>cznie 
jako poddasze ucytkowe), 

- zabudowa gospodarcza i inna - do 6 m, 
- dla zabudowy letniskowej i mieszkaniowej 

jednorodzinnej obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 
17 ust.4 pkt 4 lit. a niniejszej uchwały 
(w karcie terenu nr 4), 

b) rodzaj dachu: 
- budynki usług kultury, sportu, oWwiaty i 

wychowania: dach dwuspadowy lub 
wielospadowy, symetryczny, k>t nachylenia 
połaci dachowych w przedziale 40º-45º, 
wysokoWć okapu w przedziale 2,8 m - 8,0 m; 
kalenica główna równoległa do elewacji frontowej 
budynku (od frontu działki)ś 

- zabudowa gospodarcza i inna: dach 
dwuspadowy lub wielospadowy, symetryczny o 
k>cie nachylenia połaci dachowych w przedziale 
40º-45ºś wysokoWć okapu w przedziale 2,0 m - 
3,5 m; 

- obiekty sportowe: dach dwuspadowy lub 
wielospadowy, symetryczny o k>cie nachylenia 
połaci dachowych w przedziale 20º-45º, kalenica 
równoległa do dłucszej Wciany budynku, 

- dla zabudowy letniskowej i mieszkaniowej 
jednorodzinnej obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 
17 ust. 4 pkt 4 lit. b niniejszej uchwały 
(w karcie terenu nr 4), 

- dopuszcza siC wykonanie w dachu okien 
połaciowych, lukarn i facjat, przy czym ł>czna 

szerokoWć lukarn i facjat nie moce zajmować 
wiCcej nic 60 % szerokoWci dachu, 

- pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub 
cementowa lub blachodachówka, pokrycie dachu 
w kolorze ceglastym, 

 
c) linie zabudowy: 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 
6 m od linii rozgraniczaj>cych z drog> o symbolu 
038.KDD1/2 oraz w odległoWci 8 m od linii 
rozgraniczaj>cych z drog> o symbolu 
002.KDL1/2, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci           
12 m od granicy z terenami lasów - zgodnie z 
rysunkiem planu, 

d) powierzchnia zabudowy: 
- dla zabudowy usług kultury, sportu, oWwiaty i 

wychowania do 25 % powierzchni terenu 
objCtego inwestycj>, 

- dla zabudowy letniskowej i mieszkaniowej 
jednorodzinnej do 20 % powierzchni terenu 
objCtego inwestycj>, 

- minimalna powierzchnia zabudowy budynku 
letniskowego lub budynku mieszkalnego 60 m

2
, 

e) powierzchnia biologicznie czynna: 
- dla zabudowy usług kultury, sportu, oWwiaty i 

wychowania minimum 30 % powierzchni terenu 
objCtego inwestycj>, 

- dla zabudowy letniskowej i zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej minimum 60 % 
powierzchni terenu objCtego inwestycj>, 

f)   inne wymagania: 
- szerokoWć elewacji frontowej budynków usług 

kultury, sportu, oWwiaty i wychowania - nie ustala 
siC, 

- szerokoWć elewacji frontowej budynku 
letniskowego i budynku mieszkalnego (od frontu 
działki) wolno stoj>cego w przedziale 9 m - 16 m, 
jednego segmentu w zabudowie blianiaczej w 
przedziale 6 m-13 m, 

- elewacje zewnCtrzneŚ mur ceglany z 
zastosowaniem cegły licowej lub klinkierowej, 
tynki w kolorach: białym, kremowym, becowym, 
cółtym, pomaraMczowym, o niskim nasyceniu 
barw, okładziny trwałe z wył>czeniem okładzin z 
blachy falistej i tworzyw sztucznych. 

 
  5) Szczególne warunki zagospodarowania terenu: 

a) lokalizacja wolno stoj>cej lub blianiaczej zabudowy 
gospodarczej i/lub garacowej wył>cznie na 
zapleczu działki budowlanej, 

b) w przypadku lokalizacji parkingu terenowego dla co 
najmniej 10 pojazdów samochodowych, nalecy 
wprowadzić zieleM wysok> w proporcji co najmniej 
1 drzewo na 5 miejsc postojowych, 

c) przez teren o symbolu 47.UO przebiega 
napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV, 
która przewidziana jest do przełoceniaś lokalizacja 
zabudowy w poblicu linii energetycznej w 
odległoWci zgodnej z przepisami szczególnymi 
(poza wyznaczon> na rysunku planu stref> 
uci>cliwoWci), po likwidacji napowietrznej linii 
15 kV lub jej skablowaniu wyznaczona strefa 
uci>cliwoWci przestaje obowi>zywać. 

 
  6) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi gminne, 
lokalizacja zjazdu na warunkach okreWlonych przez 
zarz>dcC drogi, dopuszcza siC jeden zjazd na 
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działkC z zabudow> letniskow> i jeden zjazd na 
działkC z zabudow> mieszkaniow> jednorodzinn>, 

b) wymagania parkingowe zostały okreWlone w § 13 
ust. 8 niniejszej uchwały. 

 
  7) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodCŚ z sieci wodoci>gowej, 
b) odprowadzanie Wcieków sanitarnych: do sieci 

kanalizacji sanitarnej, 
c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: do 

gruntu w obrCbie działek, wody opadowe lub 
roztopowe pochodz>ce z powierzchni 
zanieczyszczonych przed odprowadzeniem do 
odbiornika wymagaj> oczyszczenia, zgodnie z 
przepisami szczególnymi, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś z sieci 
elektroenergetycznej na podstawie warunków 
okreWlonych przez zarz>dcC sieci, 

e) zaopatrzenie w ciepłoŚ indywidualnie z 
nieemisyjnych lub niskoemisyjnych aródeł ciepła, 

f) gospodarka odpadami: na zasadach ogólnych, 
g) obowi>zuj> ustalenia § 14 niniejszej uchwały. 

 
  8) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

a) zachodnia czCWć terenu o symbolu 47.UO 
połocona jest w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich, na którym 
obowi>zuj> zakazy i ograniczenia w 
zagospodarowaniu terenu zawarte w przepisach 
szczególnych (obecnie na tym obszarze 
obowi>zuje rozporz>dzenie Nr 151 Wojewody 
WarmiMsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 
2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich (Dz. Urz. Woj. 
WarmiMsko-Mazurskiego Nr 179, poz. 2636)), 

b) dla terenów usług kultury, sportu, oWwiaty i 
wychowania przyjmuje siC poziom hałasu w 
Wrodowisku jak dla terenów zabudowy zwi>zanej 
ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i 
młodziecy, 

c) dla zabudowy letniskowej przyjmuje siC poziom 
hałasu w Wrodowisku jak dla terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych, 

d) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
przyjmuje siC poziom hałasu jak dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

e) obowi>zuj> ustalenia § 7 niniejszej uchwały. 
 
  9) Szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ 

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
- przeznaczonej pod zabudowC letniskow> lub 

mieszkaniow> jednorodzinn>Ś 1100 m
2
, 

- przeznaczonej pod usługi kultury, sportu, oWwiaty 
i wychowania: 3000 m

2
, 

b) minimalna szerokoWć frontu działki (nie dotyczy 
działek narocnych i przylegaj>cych do łuku drogi): 
25 m, 

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego w przedziale 70º-110º (nie dotyczy 
działek narocnych i przylegaj>cych do łuku drogi 
oraz istniej>cych wydzieleM). 

 
10) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania ładu 

przestrzennego oraz kształtowania przestrzeni 
publicznych: 
a) wysokoWć ogrodzenia działki od strony dróg w 

przedziale 1,4 m - 1,7 m, 
b) pozostałe ustalenia okreWlono w § 6 pkt 3 i 4 

niniejszej uchwały. 
 

13. 
KARTA TERENU nr 13 do Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Łupki 
 
  1) Symbol terenu:  48.U,MN,MR  2) Powierzchnia: 0,74 ha 
 49.U,MN,MR .......................0,72 ha 
 50.U,MN,MR .......................0,55 ha 
 52.U,MN,MR .......................0,54 ha 
 58.U,MN,MR .......................0,50 ha 

 
  3) Przeznaczenia terenu: 

U - tereny zabudowy usługowej,  
MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej,  
MR - tereny zabudowy zagrodowej 

 
A.  Dopuszczalne funkcje i obiekty, formy 

zagospodarowania i urz>dzenia terenu: 
a) usługi z zakresu usług osiedlowych (zgodnie z § 5 

ust. 1 pkt 3 lit. a niniejszej uchwały), usługi 
niezakłócaj>ce funkcji mieszkaniowej (zgodnie z 
definicj> w § 4 ust. 1 pkt 5 i 6 niniejszej uchwały), 

b) funkcja usługowa moce wystCpować samodzielnie 
na działce budowlanej lub moce towarzyszyć 
zabudowie mieszkaniowej lub zagrodowej lub jako 
funkcja wbudowana w budynku mieszkalnym, nie 
ustala siC procentu udziału funkcji usługowej w 
budynku mieszkalnym ani proporcji pomiCdzy 
zabudow> usługow> a mieszkaniow>, 

c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
obowi>zuj> ustalenia § 5 ust.1 pkt 1 lit. a niniejszej 
uchwały, 

d) na jednej działce (z wył>czeniem działek o funkcji 
zabudowy zagrodowej) moce znajdować siC 
maksymalnie jeden budynek mieszkalny 
jednorodzinny, jeden budynek usługowy lub 
usługowo-mieszkalny, jeden budynek gospodarczy 
i jeden budynek garacu, 

e) dla zabudowy zagrodowej obowi>zuj> ustalenia 
§ 5 ust. 1 pkt 2 lit. a niniejszej uchwały, 

f) zabudowa zagrodowa wył>cznie na działkach o 
powierzchni nie mniejszej nic 3000 m

2
, 

g) dopuszcza siC rozbudowC, nadbudowC, dobudowC, 
przebudowC i modernizacjC istniej>cej zabudowy 
zagrodowej zgodnie z parametrami zabudowy i 
zagospodarowania terenu ustalonymi w niniejszym 
ustCpie, 

h) kacda z w/w funkcji moce wystCpować 
samodzielnie na terenie. 

 
B.  Ustalenia dodatkowe: 

a) w obrCbie terenu dopuszcza siCŚ 
- nie ustala siC. 

b) w obrCbie terenu wyklucza siCŚ 
- lokalizacjC nowych siedlisk rolniczych, 
- lokalizacjC nowych budynków inwentarskich, 
- zmianC sposobu ucytkowania istniej>cych 

budynków gospodarczych na cele chowu i 
hodowli zwierz>t, 

- lokalizacjC otwartych zbiorników na płynne 
odchody zwierzCce, 

- lokalizacjC domków kampingowych, 
- lokalizacjC parkingów wielopoziomowych, 
- lokalizacjC warsztatówŚ napraw samochodów 

(mechanicznych, elektrycznych, 
lakierniczych, wulkanizacji, itp.), stolarskich, 
Wlusarskich, tartaków, myjni samo-
chodowych, stacji obsługi i diagnostyki 
samochodowej, wszelkich usług zwi>zanych 
ze składowaniem, segregacj>, odzyskiem, 
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unieszkodliwianiem lub przetwarzaniem 
odpadów i innych usług uci>cliwych dla 
funkcji mieszkaniowej, w tym powoduj>cych 
zakłócanie ciszy nocnej, nadmierny hałas, 
zanieczyszczenie powietrza, generowanie 
zapachów i hałasu, wytwarzanie takich iloWci 
odpadów, które naruszaj> estetykC 
Wrodowiska mieszkalnego. 

 
  4) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 
a) dopuszczalna wysokoWćŚ 

- zabudowa mieszkaniowa, usługowo-
mieszkaniowa i usługowa - wysokoWć głównej 
kalenicy dachu od 6 m do 9 m; wysokoWć 
budynku do 2 kondygnacji nadziemnych (druga 
kondygnacja wył>cznie jako poddasze 
ucytkowe), wysokoWć wbudowanych garacy w 
bryłC budynku moce być mniejsza nic 6 m, 

- budynki gospodarcze, magazynowe, 
inwentarskie i wiaty w zabudowie zagrodowej - 
wysokoWć kalenicy do 9 m, 

- silosy na zboce - wysokoWć do 10 m, 
- budynki gospodarcze, garace i wiaty w 

zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - do 
6 m, 

b) rodzaj dachu: 
- zabudowa mieszkaniowa, usługowo-

mieszkaniowa i usługowaŚ dach dwuspadowy, 
symetryczny, k>t nachylenia połaci dachowych w 
przedziale 40º-45º, wysokoWć okapu w przedziale 
2,8 m - 4,0 m; kalenica główna równoległa do 
elewacji frontowej budynku (od frontu działki), 
ustalony kierunek kalenicy, k>t nachylenia połaci 
dachowych i wysokoWć okapu nie dotyczy 
zabudowy istniej>cej, dla której ustala siC 
zachowanie istniej>cego k>ta nachylenia połaci 
dachowych i istniej>cej wysokoWci okapu lub 
zmianC tych parametrów w zakresie wskazanym 
powycej, 

- budynki gospodarcze, magazynowe, 
inwentarskie w zabudowie zagrodowej: dach 
dwuspadowy, symetryczny o k>cie nachylenia 
połaci dachowych w przedziale 30º - 45ºś dla 
zabudowy istniej>cej k>t nachylenia połaci 
dachowych w przedziale 25º-45ºś wysokoWć 
okapu - nie ustala siCś kierunek kalenicy - nie 
ustala siCś 

- budynki gospodarcze i garace w zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej: dach 
dwuspadowy, symetryczny o k>cie nachylenia 
połaci dachowych w przedziale 40º-45ºś dla 
zabudowy istniej>cej k>t nachylenia połaci 
dachowych w przedziale 30º - 45ºś wysokoWć 
okapu w przedziale 2,0 m - 3,5 m; kalenica 
główna równoległa do elewacji budynku od frontu 
działkiś ustalony kierunek kalenicy nie dotyczy 
zabudowy istniej>cejś 

- dopuszcza siC wykonanie w dachu okien 
połaciowych, lukarn i facjat, przy czym ł>czna 
szerokoWć lukarn i facjat nie moce zajmować 
wiCcej nic 60 % szerokoWci dachu, 

- pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub 
cementowa lub blachodachówka, pokrycie dachu 
w kolorze ceglastym, 

c) linie zabudowy: 
- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci  

10 m od linii rozgraniczaj>cych z drog> o 
symbolu 002.KDL1/2, linia zabudowy nie dotyczy 
budynków istniej>cychś na terenie o symbolu 

58.U,MN,MR nieprzekraczalna linia zabudowy w 
odległoWci 8 m od linii rozgraniczaj>cych z drog> 
o symbolu 002.KDL1/2 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 
8 m od linii rozgraniczaj>cych z drog> o symbolu 
008.KDD1/2, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 
rozgraniczaj>cych z drog> o symbolu 
005.KDD1/2 w odległoWci 6 m oraz zgodnie z 
rysunkiem planu, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 
6 m od linii rozgraniczaj>cych dróg 
wewnCtrznych, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 
4 m od linii rozgraniczaj>cych ci>gu pieszo-
jezdnego o symbolu 023.KPJ, linia zabudowy nie 
dotyczy budynków istniej>cych, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci  
12 m od granicy z terenami lasów, linia 
zabudowy nie dotyczy budynków istniej>cych, 

- dla zabudowy istniej>cej zlokalizowanej blicej 
pasa drogowego, nic wyznaczona na rysunku 
planu linia zabudowy, ustala siC nieprzekraczaln> 
liniC zabudowy wzdłuc lica Wciany frontowej 
istniej>cego budynku, 

d) powierzchnia zabudowy: 
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - do 

20 % powierzchni terenu objCtego inwestycj>, 
- dla zabudowy usługowo-mieszkaniowej - do 

35 % powierzchni terenu objCtego inwestycj>, 
- dla zabudowy usługowej (bez funkcji 

mieszkaniowej) - do 40 % powierzchni terenu 
objCtego inwestycj>, 

- dla zabudowy zagrodowej - do 25 % powierzchni 
terenu objCtego inwestycj>, przy czym 
powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego 
nie powinna przekraczać 200 m

2
, 

- minimalna powierzchnia zabudowy budynku 
mieszkalnego 60 m

2
, 

e) powierzchnia biologicznie czynna: 
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 

minimum 60 % powierzchni terenu objCtego 
inwestycj>, 

- dla zabudowy usługowo-mieszkaniowej - 
minimum 30 % powierzchni terenu objCtego 
inwestycj>, 

- dla zabudowy usługowej - minimum 20 % 
powierzchni terenu objCtego inwestycj>, 

- dla zabudowy zagrodowej - minimum 50 % 
powierzchni terenu objCtego inwestycj>, 

f) inne wymagania: 
- szerokoWć elewacji frontowej budynku 

mieszkalnego i budynku usługowo-mieszkalnego 
(od frontu działki) wolno stoj>cego w przedziale  
9 m - 16 m, jednego segmentu w zabudowie 
blianiaczej w przedziale 7 m -13 m, 

- szerokoWć elewacji frontowej budynku 
usługowego - nie ustala siC, 

- elewacje zewnCtrzneŚ mur ceglany z 
zastosowaniem cegły licowej lub klinkierowej, 
tynki w kolorach: białym, kremowym, becowym, 
cółtym, pomaraMczowym, o niskim nasyceniu 
barw, okładziny trwałe z wył>czeniem okładzin z 
blachy falistej i tworzyw sztucznych. 

 
  5) Szczególne warunki zagospodarowania terenu: 

a) lokalizacja zabudowy gospodarczej, garacowej, 
magazynowej i inwentarskiej wył>cznie na 
zapleczu działki budowlanej, 
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b) w przypadku lokalizacji parkingu terenowego dla co 
najmniej 10 pojazdów samochodowych, nalecy 
wprowadzić zieleM wysok> w proporcji co najmniej 
1 drzewo na 5 miejsc postojowych. 

 
  6) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi gminne i 
wewnCtrzne oraz ci>g pieszo-jezdny, lokalizacja 
zjazdu na warunkach okreWlonych przez zarz>dcC 
drogi, 

b) nalecy ograniczyć do niezbCdnego minimum 
bezpoWrednie zjazdy do indywidualnych posesji z 
drogi o symbolu 002.KDL1/2, lokalizacja zjazdu z 
drogi o symbolu 002.KDL1/2 wył>cznie w 
przypadku braku mocliwoWci obsługi 
komunikacyjnej z innej drogi, 

c) wymagania parkingowe zostały okreWlone w § 13 
ust. 8 niniejszej uchwały. 

 
  7) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodCŚ z sieci wodoci>gowej, do 
czasu realizacji sieci wodoci>gowej zaopatrzenie w 
wodC istniej>cej zabudowy w dotychczasowy 
sposób, 

b) odprowadzanie Wcieków sanitarnych: do sieci 
kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siC 
odprowadzenie Wcieków tymczasowo do 
szczelnych bezodpływowych zbiorników na 
nieczystoWci ciekłe do nieprzekraczalnego terminu 
okreWlonego w Krajowym Programie Oczyszczania 
Vcieków Komunalnych dla aglomeracji Pisz 
(zgodnie z Aktualizacj> Krajowego Programu 
Oczyszczania Vcieków Komunalnych 2009 
zatwierdzon> przez RadC Ministrów w dniu 
02.03.2010 r. nieprzekraczalny termin stosowania 
rozwi>zaM czasowych w postaci zbiorników 
bezodpływowych dla aglomeracji Pisz został 
ustalony do dnia 31.12.2015 r.), 

c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: do 
gruntu w obrCbie działek, wody opadowe lub 
roztopowe pochodz>ce z powierzchni 
zanieczyszczonych przed odprowadzeniem do 
odbiornika wymagaj> oczyszczenia, zgodnie z 
przepisami szczególnymi, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś z sieci 
elektroenergetycznej na podstawie warunków 
okreWlonych przez zarz>dcC sieci, 

e) zaopatrzenie w ciepłoŚ indywidualnie z 
nieemisyjnych lub niskoemisyjnych aródeł ciepła, 

f) gospodarka odpadami: na zasadach ogólnych, 
g) obowi>zuj> ustalenia § 14 niniejszej uchwały. 

 
  8) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

a) przyjmuje siC poziom hałasu w Wrodowisku jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

b) obowi>zuj> ustalenia § 7 niniejszej uchwały, 
 
  9) Szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ 

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
- przeznaczonej pod zabudowC mieszkaniow> 

jednorodzinn> i usługowo-mieszkaniow>Ś 
800 m

2
 (nie dotyczy istniej>cych wydzieleM), 

- przeznaczonej pod zabudowC usługow> - 
600 m

2
, 

- przeznaczonej pod zabudowC zagrodow>Ś 
3000 m

2
, 

b) minimalna szerokoWć frontu działkiŚ 
- przeznaczonej pod zabudowC mieszkaniow> 

jednorodzinn> i usługowo-mieszkaniow>Ś 20 m 
(nie dotyczy istniej>cych wydzieleM), 

- przeznaczonej pod zabudowC usługow>Ś 16 m, 
- przeznaczonej pod zabudowC zagrodow>Ś 30 m, 

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego w przedziale 80º-100º (nie dotyczy 
istniej>cych wydzieleM), na terenie o symbolu 
58.U,MN,MR k>t połocenia granic działek w 
stosunku do pasa drogowego w przedziale  
60º-120º. 

 
10) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania ładu 

przestrzennego oraz kształtowania przestrzeni 
publicznych: 
a) wysokoWć ogrodzenia działki od strony dróg i ci>gu 

pieszo - jezdnego w przedziale 1,4 m -1,7 m, 
b) pozostałe ustalenia okreWlono w § 6 pkt 3 i 4 

niniejszej uchwały. 
 

14. 
KARTA TERENU nr 14 do Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Łupki 
 
  1) Symbol terenu:   51.MN,U  2) Powierzchnia:  0,24  ha 
 53.MN,U    .......................0,48 ha 
 57.MN,U    .......................0,44 ha 
 59.MN,U    .......................1,61 ha 
 60.MN,U    .......................0,78 ha 
 64.MN,U    .......................0,35 ha 
 

  3) Przeznaczenia terenu:  
MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej  
U - tereny zabudowy usługowej 

 
A.  Dopuszczalne funkcje i obiekty, formy 

zagospodarowania i urz>dzenia terenu: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

obowi>zuj> ustalenia § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) 
niniejszej uchwały, 

b) dopuszcza siC rozbudowC, nadbudowC, dobudowC, 
przebudowC i modernizacjC istniej>cej zabudowy 
zgodnie z parametrami zabudowy i 
zagospodarowania terenu ustalonymi w niniejszym 
ustCpie, 

c) usługi komercyjne z zakresu usług osiedlowych 
(zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) niniejszej 
uchwały), usługi niezakłócaj>ce funkcji 
mieszkaniowej (zgodnie z definicj> zawart> w § 4 
ust. 1 pkt 5 i 6 niniejszej uchwały), 

d) funkcja usługowa moce wystCpować samodzielnie 
na działce budowlanej lub moce towarzyszyć 
zabudowie mieszkaniowej lub jako funkcja 
wbudowana w budynku mieszkalnym, nie ustala 
siC procentu udziału funkcji usługowej w budynku 
mieszkalnym ani proporcji pomiCdzy zabudow> 
usługow> a mieszkaniow>, 

e) kacda z w/w funkcji moce wystCpować 
samodzielnie na terenie, 

f) na jednej działce moce znajdować siC 
maksymalnie jeden budynek mieszkalny 
jednorodzinny, jeden budynek usługowy lub 
usługowo-mieszkalny, jeden budynek gospodarczy 
i jeden budynek garacu. 

 
B.  Ustalenia dodatkowe: 

a) w obrCbie terenu: 
- obowi>zuj> ustalenia § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) 

niniejszej uchwały, 
b) w obrCbie terenu wyklucza siC lokalizacjCŚ 

- domków kampingowych, 
- parkingów wielopoziomowych, 
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- warsztatówŚ napraw samochodów 
(mechanicznych, elektrycznych, lakierniczych, 
wulkanizacji, itp.), stolarskich, Wlusarskich, 
tartaków, myjni samochodowych, stacji obsługi i 
diagnostyki samochodowej, wszelkich usług 
zwi>zanych ze składowaniem, segregacj>, 
odzyskiem, unieszkodliwianiem lub 
przetwarzaniem odpadów i innych usług 
uci>cliwych dla funkcji mieszkaniowej, w tym 
powoduj>cych zakłócanie ciszy nocnej, 
nadmierny hałas, zanieczyszczenie powietrza, 
generowanie zapachów i hałasu, wytwarzanie 
takich iloWci odpadów, które naruszaj> estetykC 
Wrodowiska mieszkalnego. 

 
  4) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 
a) dopuszczalna wysokoWćŚ 

- zabudowa mieszkaniowa, usługowo-
mieszkaniowa i usługowa - wysokoWć głównej 
kalenicy dachu od 6 m do 9 m; wysokoWć 
budynku do 2 kondygnacji nadziemnych (druga 
kondygnacja wył>cznie jako poddasze 
ucytkowe), wysokoWć wbudowanych garacy w 
bryłC budynku moce być mniejsza nic 6 m, 

- zabudowa pozostała - do 6 m, 
b) rodzaj dachu: 

- zabudowa mieszkaniowa i usługowaŚ dach 
dwuspadowy, symetryczny, k>t nachylenia połaci 
dachowych w przedziale 40º-45º, wysokoWć 
okapu w przedziale 2,8 m - 4,0 m; kalenica 
główna równoległa do elewacji budynku od strony 
drogi o symbolu 002.KDL1/2; ustalony kierunek 
kalenicy nie dotyczy: zabudowy istniej>cej oraz 
zabudowy na terenie o symbolach: 59.MN,U i 
60.MN,U na działkach, które bezpoWrednio nie 
granicz> z drog> o symbolu 002.KDL1/2, 
ustalony k>t nachylenia połaci dachowych i 
wysokoWć okapu nie dotyczy zabudowy 
istniej>cej, dla której ustala siC zachowanie 
istniej>cego k>ta nachylenia połaci dachowych i 
istniej>cej wysokoWci okapu lub zmianC tych 
parametrów w zakresie wskazanym powycej, 

- zabudowa pozostałaŚ dach dwuspadowy, 
symetryczny o k>cie nachylenia połaci 
dachowych w przedziale 40º-45ºś wysokoWć 
okapu w przedziale 2,0 m - 3,5 m; kierunek 
kalenicy - nie ustala siCś 

- dopuszcza siC wykonanie w dachu okien 
połaciowych, lukarn i facjat, przy czym ł>czna 
szerokoWć lukarn i facjat nie moce zajmować 
wiCcej nic 60 % szerokoWci dachu, 

- pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub 
cementowa lub blachodachówka, pokrycie dachu 
w kolorze ceglastym, 

c) linie zabudowy: 
- dla terenów o symbolach: 51.MN,U, 53.MN,U, 

57.MN,U i 64.MN,U - obowi>zuj>ca linia 
zabudowy w odległoWci 10 m od linii 
rozgraniczaj>cych drogi o symbolu 002.KDL1/2, 

- dla terenu o symbolu 59.MN,U i na terenie działki 
nr 148/12 zlokalizowanej w obrCbie terenu o 
symbolu 60.MN,U - obowi>zuj>ca linia zabudowy 
w odległoWci 14 m od linii rozgraniczaj>cych drogi 
o symbolu 002.KDL1/2, 

- dla terenu o symbolu 60.MN,U (z wył>czeniem 
działki nr 148/12) - nieprzekraczalna linia 
zabudowy w odległoWci 8 m od linii 
rozgraniczaj>cych drogi o symbolu 002.KDL1/2; 

- dla terenu o symbolu 64.MN,U - nieprzekraczalna 
linia zabudowy w odległoWci 
8 m od linii rozgraniczaj>cych drogi o symbolu 
003.KDD1/2; 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 
4 m od linii rozgraniczaj>cych ci>gów pieszo-
jezdnych o symbolach: 024.KPJ i 026.KPJ, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 
6 m od linii rozgraniczaj>cych dróg wewnCtrznych 
oraz linii rozgraniczaj>cych ci>gów pieszo-
jezdnych (linia zabudowy nie dotyczy budynków 
istniej>cych)ś 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci  
12 m od granicy z terenami lasów - zgodnie z 
liniami zabudowy wskazanymi na rysunku planu, 
na działkach granicz>cych z lasem, dla których 
nie została wyznaczona na rysunku planu linia 
zabudowy - lokalizacja zabudowy zgodnie z 
wymaganiami ochrony przeciwpocarowej, projekt 
budowlany zabudowy na tych działkach powinien 
posiadać uzgodnienie w zakresie ochrony 
przeciwpocarowej, 

d) powierzchnia zabudowy: 
- dla zabudowy mieszkaniowej - do 20 % 

powierzchni terenu objCtego inwestycj>, 
- dla zabudowy usługowo-mieszkaniowej - do 35 % 

powierzchni terenu objCtego inwestycj>, 
- dla zabudowy usługowej (bez funkcji 

mieszkaniowej) - do 40 % powierzchni terenu 
objCtego inwestycj>, 

- minimalna powierzchnia zabudowy budynku 
mieszkalnego 60 m

2
, 

e) powierzchnia biologicznie czynna: 
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 

minimum 60 % powierzchni terenu objCtego 
inwestycj>, 

- dla zabudowy usługowo-mieszkaniowej - 
minimum 30 % powierzchni terenu objCtego 
inwestycj>, 

- dla zabudowy usługowej - minimum 20 % 
powierzchni terenu objCtego inwestycj>, 

f) inne wymagania: 
- szerokoWć elewacji frontowej budynku 

mieszkalnego i budynku usługowo - 
mieszkalnego (od strony drogi o symbolu 
002.KDL1/2) wolno stoj>cego w przedziale 9 m - 
16 m, jednego segmentu w zabudowie blianiaczej 
w przedziale 7 m-13 m, dla zabudowy istniej>cej 
przekraczaj>cej w/w szerokoWci elewacji 
frontowej dopuszcza siC zmianC szerokoWci 
elewacji frontowej o maksymalnie 20 %, 

- szerokoWć elewacji frontowej budynku 
usługowego - nie ustala siC, 

- elewacje zewnCtrzneŚ mur ceglany z 
zastosowaniem cegły licowej lub klinkierowej, 
tynki w kolorach: białym, kremowym, becowym, 
cółtym, pomaraMczowym, o niskim nasyceniu 
barw, okładziny trwałe z wył>czeniem okładzin z 
blachy falistej i tworzyw sztucznych. 

 
  5) Szczególne warunki zagospodarowania terenu: 

a) lokalizacja wolno stoj>cej lub blianiaczej zabudowy 
gospodarczej i garacowej wył>cznie na zapleczu 
działki budowlanej, 

b) w przypadku lokalizacji parkingu terenowego dla co 
najmniej 10 pojazdów samochodowych, nalecy 
wprowadzić zieleM wysok> w proporcji co najmniej 
1 drzewo na 5 miejsc postojowych, 

c) przez teren o symbolu 59.MN,U przebiega 
napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV, która 
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przewidziana jest do przełoceniaś lokalizacja 
zabudowy w poblicu linii energetycznej w 
odległoWci zgodnej z przepisami szczególnymi 
(poza wyznaczon> na rysunku planu stref> 
uci>cliwoWci), po likwidacji napowietrznej linii 
15 kV lub jej skablowaniu wyznaczona strefa 
uci>cliwoWci przestaje obowi>zywać. 

 
  6) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi gminne i 
wewnCtrzne oraz ci>gi pieszo-jezdne, lokalizacja 
zjazdu na warunkach okreWlonych przez zarz>dcC 
drogi, 

b) nalecy ograniczyć do niezbCdnego minimum 
bezpoWrednie zjazdy do indywidualnych posesji z 
drogi o symbolu 002.KDL1/2, lokalizacja zjazdu z 
drogi o symbolu 002.KDL1/2 wył>cznie w 
przypadku braku mocliwoWci obsługi 
komunikacyjnej z innej drogi, 

c) wymagania parkingowe zostały okreWlone w § 13 
ust. 8 niniejszej ustawy. 

 
  7) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodCŚ z sieci wodoci>gowej, do 
czasu realizacji sieci wodoci>gowej zaopatrzenie w 
wodC istniej>cej zabudowy w dotychczasowy 
sposób, 

b) odprowadzanie Wcieków sanitarnych: do sieci 
kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siC 
odprowadzenie Wcieków tymczasowo do 
szczelnych bezodpływowych zbiorników na 
nieczystoWci ciekłe do nieprzekraczalnego terminu 
okreWlonego w Krajowym Programie Oczyszczania 
Vcieków Komunalnych dla aglomeracji Pisz 
(zgodnie z Aktualizacj> Krajowego Programu 
Oczyszczania Vcieków Komunalnych 2009 
zatwierdzon> przez RadC Ministrów w dniu 
02.03.2010 r. nieprzekraczalny termin stosowania 
rozwi>zaM czasowych w postaci zbiorników 
bezodpływowych dla aglomeracji Pisz został 
ustalony do dnia 31.12.2015 r.), 

c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: do 
gruntu w obrCbie działek, wody opadowe lub 
roztopowe pochodz>ce z powierzchni 
zanieczyszczonych przed odprowadzeniem do 
odbiornika wymagaj> oczyszczenia, zgodnie z 
przepisami szczególnymi, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś z sieci 
elektroenergetycznej na podstawie warunków 
okreWlonych przez zarz>dcC sieci, 

e) zaopatrzenie w ciepłoŚ indywidualnie z 
nieemisyjnych lub niskoemisyjnych aródeł ciepła, 

f) gospodarka odpadami: na zasadach ogólnych, 
g) obowi>zuj> ustalenia § 14 niniejszej uchwały. 

 
  8) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

a) przyjmuje siC poziom hałasu w Wrodowisku jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

b) obowi>zuj> ustalenia § 7 niniejszej uchwały. 
 
  9) Szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ 

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
- przeznaczonej pod zabudowC mieszkaniow> 

jednorodzinn> i usługowo-mieszkaniow>Ś 
1000 m

2
 (nie dotyczy istniej>cych wydzieleM), 

- przeznaczonej pod zabudowC usługow> - 
800 m

2
, 

 
 
 

b) minimalna szerokoWć frontu działkiŚ 
- przeznaczonej pod zabudowC mieszkaniow> 

jednorodzinn> i usługowo-mieszkaniow>Ś 20 m 
(nie dotyczy istniej>cych wydzieleM), 

- przeznaczonej pod zabudowC usługow>Ś 16 m, 
- dla terenu o symbolu 64.MN,U: 25 m, 

c) nalecy zachować jednakow> szerokoWć działek 
połoconych w jednym ci>gu ulicy/drogi z tolerancj> 
10 % (ustalenie to nie dotyczy działek narocnych i 
przylegaj>cych do łuku drogi oraz istniej>cych 
wydzieleM), 

d) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego w przedziale 80º-100º (nie dotyczy 
istniej>cych wydzieleM oraz linii rozgraniczaj>cych), 
na terenie o symbolu 57.MN,U k>t połocenia granic 
działek w stosunku do pasa drogowego w 
przedziale 60º-120º, 

e) na terenie o symbolu 60.MN,U dopuszcza siC 
wydzielenie ci>gu pieszo - jezdnego o szerokoWci 
nie mniejszej nic 5,5 m, a w przypadku 
zastosowania tzw. „drogi Wlepej” - zakoMczenie jej 
placem nawrotowym o minimalnych wymiarach 
10,5 m x 10,5 m. 

 
10) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania ładu 

przestrzennego oraz kształtowania przestrzeni 
publicznych: 
a) wysokoWć ogrodzenia działki od strony dróg oraz 

ci>gów pieszo - jezdnych w przedziale 1,4 m -1,7 m, 
b) pozostałe ustalenia okreWlono w § 6 pkt 3 i 4 

niniejszej uchwały. 
 

15. 
KARTA TERENU nr 15 do Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Łupki 
 
  1) Symbol terenu: 26.ZP  2) Powierzchnia: 1,30 ha 
   54.ZP  ......................0,34 ha 

 
  3) Przeznaczenia terenu:  

ZP - tereny zieleni urz>dzonej, 
 
A.  Dopuszczalne funkcje i obiekty, formy 

zagospodarowania i urz>dzenia terenu:  
teren zieleni urz>dzonej takiej, jak: zieleM parkowa, 
ogródek jordanowski, urz>dzenia rekreacyjno-
sportowe oraz zagospodarowanie terenu zwi>zane z 
ucytkowaniem tych urz>dzeM, obiekty małej 
architektury. 

 
B.  Ustalenia dodatkowe: 

a) w obrCbie terenu dopuszcza siCŚ 
- lokalizacjC miejsc wypoczynku, altan i wiat oraz 

obiektów małej architektury, 
b) w obrCbie terenu wyklucza siC lokalizacjCŚ 

- wolno stoj>cych garacy, budynków 
gospodarczych, obiektów tymczasowych oraz 
innych obiektów degraduj>cych walory 
estetyczne otoczenia, 

- wiCcej nic 10 miejsc postojowych. 
 
  4) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 
a) dopuszczalna wysokoWćŚ do 6 m, 
b) rodzaj dachu: nie ustala siC, 
c) linie zabudowy: lokalizacja obiektów budowlanych 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
d) powierzchnia zabudowy: dopuszcza siC lokalizacjC 

2 wiat lub altan o powierzchni zabudowy do 10 m
2
 

(kacda), 
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e) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 90 % 
powierzchni terenu objCtego inwestycj>, 

f) inne wymagania: nie ustala siC. 
 
  5) Szczególne warunki zagospodarowania terenu: nie 

ustala siC. 
 
  6) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi gminne i 
drogi wewnCtrzne, 

b) wymagania parkingowe - nie ustala siC. 
 
  7) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: do 
gruntu w obrCbie działek, 

b) obowi>zuj> ustalenia § 14 niniejszej uchwały. 
 
  8) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

a) przyjmuje siC poziom hałasu w Wrodowisku jak dla 
terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, 

b) zachowanie na terenie o symbolu 54.ZP 
istniej>cego drzewostanu, dopuszcza siC wycinkC 
istniej>cych drzew wył>cznie ze wzglCdów 
sanitarnych oraz drzew koliduj>cych z planowan> 
zabudow>, 

c) obowi>zuj> ustalenia § 7 niniejszej uchwały. 
 
  9) Szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ podział 

zgodnie z liniami rozgraniczaj>cymi terenów o 
symbolach: 26.ZP i 54.ZP, które zostały okreWlone na 
rysunku planu. 

 
10) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania ładu 

przestrzennego oraz kształtowania przestrzeni 
publicznych: 
a) wysokoWć ogrodzenia działki od strony dróg do 

1,7 m, 
b) pozostałe ustalenia okreWlono w § 6 pkt 3 i 4 

niniejszej uchwały. 
 

16. 
KARTA TERENU nr 16 do Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Łupki 
 
  1) Symbol terenu: 55.MR,MN  2) Powierzchnia: 0,52 ha 
 56.MR,MN ........................0,75 ha 
 61.MR,MN ........................0,68 ha 

 
  3) Przeznaczenia terenu:  

MR - tereny zabudowy zagrodowej,  
MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

 
A.  Dopuszczalne funkcje i obiekty, formy 

zagospodarowania i urz>dzenia terenu: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

obowi>zuj> ustalenia § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) 
niniejszej uchwały, 

b) dla zabudowy zagrodowej obowi>zuj> ustalenia 
§ 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) niniejszej uchwały, 

c) zabudowa zagrodowa wył>cznie na działkach o 
powierzchni nie mniejszej nic 3000 m

2
, 

d) dopuszcza siC rozbudowC, nadbudowC, dobudowC, 
przebudowC i modernizacjC istniej>cej zabudowy 
zagrodowej zgodnie z parametrami zabudowy i 
zagospodarowania terenu ustalonymi w niniejszym 
ustCpie, 

e) kacda z w/w funkcji moce wystCpować 
samodzielnie na terenie. 

 

B.  Ustalenia dodatkowe: 
a) w obrCbie terenu dopuszcza siCŚ 

- nie ustala siC, 
b) w obrCbie terenu wyklucza siCŚ 

- lokalizacjC nowych siedlisk rolniczych, 
- lokalizacjC nowych budynków inwentarskich, 
- zmianC sposobu ucytkowania istniej>cych 

budynków gospodarczych na cele chowu i 
hodowli zwierz>t, 

- lokalizacjC otwartych zbiorników na płynne 
odchody zwierzCce, 

- lokalizacjC domków kampingowych. 
 
  4) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 
a) dopuszczalna wysokoWćŚ 

- zabudowa mieszkaniowa - wysokoWć głównej 
kalenicy dachu od 6 m do 9 m; wysokoWć 
budynku do 2 kondygnacji nadziemnych (druga 
kondygnacja wył>cznie jako poddasze 
ucytkowe), wysokoWć wbudowanych garacy w 
bryłC budynku moce być mniejsza nic 6 m, 

- budynki gospodarcze, magazynowe, 
inwentarskie i wiaty w zabudowie zagrodowej - 
wysokoWć kalenicy do 9 m, 

- silosy na zboce - wysokoWć do 10 m, 
- budynki gospodarcze, garace i wiaty w 

zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - do 
6 m, 

b) rodzaj dachu: 
- zabudowa mieszkaniowa: dach dwuspadowy, 

symetryczny, k>t nachylenia połaci dachowych w 
przedziale 40º-45º, wysokoWć okapu w przedziale 
2,8 m - 4,0 m; kalenica główna równoległa do 
elewacji frontowej budynku (od frontu działki), 
ustalony k>t nachylenia połaci dachowych nie 
dotyczy zabudowy istniej>cej, dla której ustala siC 
zachowanie istniej>cego k>ta nachylenia połaci 
dachowych lub zmianC w zakresie wskazanym 
powycej, 

- budynki gospodarcze, magazynowe, 
inwentarskie w zabudowie zagrodowej: dach 
dwuspadowy, symetryczny o k>cie nachylenia 
połaci dachowych w przedziale 30º-45ºś dla 
zabudowy istniej>cej k>t nachylenia połaci 
dachowych w przedziale 25º-45ºś wysokoWć 
okapu - nie ustala siCś kierunek kalenicy - nie 
ustala siC, 

- budynki gospodarcze i garace w zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej: dach 
dwuspadowy, symetryczny o k>cie nachylenia 
połaci dachowych w przedziale 40º-45ºś dla 
zabudowy istniej>cej k>t nachylenia połaci 
dachowych w przedziale 30º-45ºś wysokoWć 
okapu w przedziale 2,0 m - 3,5 m; kalenica 
główna równoległa do elewacji budynku od frontu 
działkiś ustalony kierunek kalenicy nie dotyczy 
zabudowy istniej>cejś 

- dopuszcza siC wykonanie w dachu okien 
połaciowych, lukarn i facjat, przy czym ł>czna 
szerokoWć lukarn i facjat nie moce zajmować 
wiCcej nic 60 % szerokoWci dachu, 

- pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub 
cementowa lub blachodachówka, pokrycie dachu 
w kolorze ceglastym, 

c) linie zabudowy: 
- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 

10 m od linii rozgraniczaj>cych z drog> o 
symbolu 002.KDL1/2, 
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- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 
6 m od linii rozgraniczaj>cych dróg wewnCtrznych, 

d) powierzchnia zabudowy: 
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - do 

25 % powierzchni terenu objCtego inwestycj>, 
- dla zabudowy zagrodowej - do 25 % powierzchni 

terenu objCtego inwestycj>, przy czym 
powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego 
nie powinna przekraczać 200 m

2
, 

- minimalna powierzchnia zabudowy budynku 
mieszkalnego 60 m

2
, 

e) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 50 % 
powierzchni terenu objCtego inwestycj>, 

f) inne wymagania: 
- szerokoWć elewacji frontowej budynku 

mieszkalnego (od frontu działki)Ś wolno stoj>cego 
w przedziale 9 m-16 m, jednego segmentu w 
zabudowie blianiaczej w przedziale 7 m-13 m, 

- elewacje zewnCtrzneŚ mur ceglany z 
zastosowaniem cegły licowej lub klinkierowej, 
tynki w kolorach: białym, kremowym, becowym, 
cółtym, pomaraMczowym, o niskim nasyceniu 
barw, okładziny trwałe z wył>czeniem okładzin z 
blachy falistej i tworzyw sztucznych. 

 
  5) Szczególne warunki zagospodarowania terenu: 

lokalizacja zabudowy gospodarczej, garacowej, 
magazynowej i inwentarskiej wył>cznie na zapleczu 
działki budowlanej. 

 
  6) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi gminne i 
wewnCtrzne, 

b) nalecy ograniczyć do niezbCdnego minimum 
bezpoWrednie zjazdy do indywidualnych posesji z 
drogi o symbolu 002.KDL1/2, lokalizacja zjazdu z 
drogi o symbolu 002.KDL1/2 wył>cznie w 
przypadku braku mocliwoWci obsługi 
komunikacyjnej z innej drogi, 

c) wymagania parkingowe zostały okreWlone w § 13 
ust. 8 niniejszej uchwały. 

 
  7) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodCŚ z sieci wodoci>gowej, do 
czasu realizacji sieci wodoci>gowej zaopatrzenie w 
wodC istniej>cej zabudowy w dotychczasowy 
sposób, 

b) odprowadzanie Wcieków sanitarnych: do sieci 
kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siC 
odprowadzenie Wcieków tymczasowo do 
szczelnych bezodpływowych zbiorników na 
nieczystoWci ciekłe do nieprzekraczalnego terminu 
okreWlonego w Krajowym Programie Oczyszczania 
Vcieków Komunalnych dla aglomeracji Pisz 
(zgodnie z Aktualizacj> Krajowego Programu 
Oczyszczania Vcieków Komunalnych 2009 
zatwierdzon> przez RadC Ministrów w dniu 
02.03.2010 r. nieprzekraczalny termin stosowania 
rozwi>zaM czasowych w postaci zbiorników 
bezodpływowych dla aglomeracji Pisz został 
ustalony do dnia 31.12.2015 r.), 

c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: do 
gruntu w obrCbie działek, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś z sieci 
elektroenergetycznej na podstawie warunków 
okreWlonych przez zarz>dcC sieci, 

e) zaopatrzenie w ciepłoŚ indywidualnie z 
nieemisyjnych lub niskoemisyjnych aródeł ciepła, 

f) gospodarka odpadami: na zasadach ogólnych, 
g) obowi>zuj> ustalenia § 14 niniejszej uchwały. 

 
  8) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

a) przyjmuje siC poziom hałasu w Wrodowisku jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) obowi>zuj> ustalenia § 7 niniejszej uchwały. 
 
  9) Szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ 

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
- przeznaczonej pod zabudowC mieszkaniow> 

jednorodzinn>Ś 800 m
2
 (nie dotyczy istniej>cych 

wydzieleM), 
- przeznaczonej pod zabudowC zagrodow>Ś 

3000 m
2
, 

b) minimalna szerokoWć frontu działkiŚ 
- przeznaczonej pod zabudowC mieszkaniow> 

jednorodzinn>Ś 25 m (nie dotyczy istniej>cych 
wydzieleM), 

- przeznaczonej pod zabudowC zagrodow>Ś 50 m, 
c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego w przedziale 80º-100º (nie dotyczy 
istniej>cych wydzieleM). 

 
10) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania ładu 

przestrzennego oraz kształtowania przestrzeni 
publicznych: 
a) wysokoWć ogrodzenia działki od strony dróg w 

przedziale 1,4 m-1,7 m, 
b) pozostałe ustalenia okreWlono w § 6 pkt 3 i 4 

niniejszej uchwały. 
 

17. 
KARTA TERENU nr 17 do Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Łupki 
 

  1) Symbol terenu: 65.MN,U   2) Powierzchnia: 1,38 ha 
 66.MN,U ...........................1,09 ha 
 67.MN,U ...........................1,53 ha 

 
  3) Przeznaczenia terenu:  

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej  
U - tereny zabudowy usługowej 

 
A.  Dopuszczalne funkcje i obiekty, formy 

zagospodarowania i urz>dzenia terenu: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie 

wolno stoj>cej lub blianiaczej, 
b) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 

dopuszcza siC wydzielenie lokalu ucytkowego o 
funkcji usługowej z zakresu usług osiedlowych 
niezakłócaj>cych funkcji mieszkaniowej (zgodnie z 
definicj> zawart> w § 4 ust. 1 pkt 5 i 6), 
powierzchnia usług bez ograniczeM, 

c) dopuszcza siC rozbudowC, nadbudowC, dobudowC, 
przebudowC i modernizacjC istniej>cej zabudowy 
zgodnie z parametrami zabudowy i 
zagospodarowania terenu ustalonymi w niniejszym 
ustCpie, 

d) usługi komercyjne (zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) 
niniejszej uchwały) niewywołuj>ce zakłóceM funkcji 
mieszkaniowej takich jak: nadmierny ruch lub 
postój pojazdów utrudniaj>cych dostCp do 
budynków mieszkalnych, zakłócanie ciszy nocnej, 
nadmierny hałas, zanieczyszczenie powietrza, 
generowanie zapachów i hałasu, wytwarzanie 
takich iloWci odpadów, których gromadzenie 
narusza estetykC Wrodowiska mieszkalnego itp. 

e) funkcja usługowa moce wystCpować samodzielnie 
na działce budowlanej lub moce towarzyszyć 
zabudowie mieszkaniowej lub jako funkcja 
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wbudowana w budynku mieszkalnym, nie ustala 
siC procentu udziału funkcji usługowej w budynku 
mieszkalnym ani proporcji pomiCdzy zabudow> 
usługow> a mieszkaniow>, 

f) kacda z w/w funkcji moce wystCpować 
samodzielnie na terenie, 

g) na jednej działce moce znajdować siC 
maksymalnie jeden budynek mieszkalny 
jednorodzinny, jeden budynek usługowy lub 
usługowo-mieszkalny, jeden budynek gospodarczy 
i jeden budynek garacu, 

h) na działce o funkcji wył>cznie usługowej nie ustala 
siC maksymalnej iloWci budynków. 

 
B.  Ustalenia dodatkowe: 

a) w obrCbie terenu dopuszcza siC lokalizacjCŚ 
- warsztatów napraw samochodów osobowych 

(mechanicznych, elektrycznych, lakierniczych, 
wulkanizacji, itp.), 

- myjni samochodowych, 
- stacji obsługi i diagnostyki samochodowej, 
- warsztatów rzemieWlniczych, 
- niewielkich hurtowni do 300 m

2
 powierzchni 

ucytkowej (bez składowania materiałów i 
towarów pod gołym niebem), 

b) w obrCbie terenu wyklucza siC lokalizacjCŚ 
- domków kampingowych, 
- parkingów wielopoziomowych, 
- stacji paliw, 
- stacji obsługi samochodów ciCcarowych i 

autobusów, 
- obiektów generuj>cych ruch pojazdów o 

dopuszczalnej masie całkowitej 12 ton lub 
wiCkszej, 

- tartaków, wszelkich usług zwi>zanych ze 
składowaniem, segregacj>, odzyskiem, 
unieszkodliwianiem lub przetwarzaniem 
odpadów, 

- usług zwi>zanych ze składowaniem materiałów i 
towarów pod gołym niebem, 

- budynków zakwaterowania turystycznego i 
rekreacyjnego, 

- szpitali i domów opieki społecznej, 
- budynków zwi>zanych ze stałym lub 

wielogodzinnym pobytem dzieci i młodziecy. 
 
  4) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 
a) dopuszczalna wysokoWćŚ 

- zabudowa mieszkaniowa, usługowo-
mieszkaniowa i usługowa - wysokoWć głównej 
kalenicy dachu od 6 m do 9 m; wysokoWć 
budynku do 2 kondygnacji nadziemnych (druga 
kondygnacja wył>cznie jako poddasze 
ucytkowe), wysokoWć wbudowanych garacy w 
bryłC budynku moce być mniejsza nic 6 m, 

- zabudowa pozostała - do 6 m, 
- na obszarach wskazanych na rysunku planu jako 

tereny o niekorzystnych warunkach gruntowo-
wodnych (w obrCbie terenu o symbolu 67.MN,U) 
obowi>zuje zakaz podpiwniczenia budynków, 

b) rodzaj dachu: 
- zabudowa mieszkaniowa, usługowo-

mieszkaniowa i usługowaŚ dach dwuspadowy lub 
wielospadowy, symetryczny, k>t nachylenia 
połaci dachowych w przedziale 40º-45º, w 
przypadku realizacji parterowego budynku 
usługowego oraz parterowych małych hurtowni 
dopuszcza siC zastosowanie dachu 
dwuspadowego lub wielospadowego o k>cie 

nachylenia połaci dachowych w przedziale 30º-
40º, wysokoWć okapu w przedziale 2,8 m - 4,0 m; 
kalenica główna równoległa do elewacji frontowej 
budynku (od frontu działki), dla działek 
przylegaj>cych do drogi o symbolu 002.KDL1/2 - 
kalenica główna równoległa do elewacji od strony 
tej drogi; 

- zabudowa pozostałaŚ dach dwuspadowy, 
symetryczny o k>cie nachylenia połaci 
dachowych w przedziale 40º-45ºś wysokoWć 
okapu w przedziale 2,0 m - 3,5 m; kierunek 
kalenicy - nie ustala siCś 

- dopuszcza siC wykonanie w dachu okien 
połaciowych, lukarn i facjat, przy czym ł>czna 
szerokoWć lukarn i facjat nie moce zajmować 
wiCcej nic 60 % szerokoWci dachu, 

- pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub 
cementowa lub blachodachówka, pokrycie dachu 
w kolorze ceglastym, 

c) linie zabudowy: 
- obowi>zuj>ca linia zabudowy w odległoWci 8 m od 

linii rozgraniczaj>cych drogi o symbolu 
003.KDD1/2 i drogi wewnCtrznej o symbolu 
012.KDW, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 
8 m od linii rozgraniczaj>cych drogi o symbolach 
009.KDD1/2 i 010.KDD1/2 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci  
10 m od linii rozgraniczaj>cych drogi o symbolu 
002.KDL1/2, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 
6 m od linii rozgraniczaj>cych dróg 
wewnCtrznych, lokalizacja minimum 60 % 
szerokoWci elewacji frontowej budynku 
mieszkalnego lub usługowego lub mieszkalno-
usługowego (od frontu działki) w odległoWci nie 
wiCkszej nic 4 m od ustalonej nieprzekraczalnej 
linii zabudowy od dróg wewnCtrznych, 

d) powierzchnia zabudowy: 
- dla zabudowy mieszkaniowej - do 20 % 

powierzchni terenu objCtego inwestycj>, 
- dla zabudowy usługowo-mieszkaniowej - do 

35 % powierzchni terenu objCtego inwestycj>, 
- dla zabudowy usługowej (bez funkcji 

mieszkaniowej) - do 40 % powierzchni terenu 
objCtego inwestycj>, 

- minimalna powierzchnia zabudowy budynku 
mieszkalnego 60 m

2
, 

e) powierzchnia biologicznie czynna: 
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 

minimum 60 % powierzchni terenu objCtego 
inwestycj>, 

- dla zabudowy usługowo-mieszkaniowej - 
minimum 30 % powierzchni terenu objCtego 
inwestycj>, 

- dla zabudowy usługowej - minimum 20 % 
powierzchni terenu objCtego inwestycj>, 

f) inne wymagania: 
- szerokoWć elewacji frontowej budynku 

mieszkalnego i budynku usługowo - 
mieszkalnego (od frontu działki)Ś wolno stoj>cego 
w przedziale 9 m - 20 m, jednego segmentu w 
zabudowie blianiaczej w przedziale 7 m - 13 m, 

- szerokoWć elewacji frontowej budynku 
usługowego - nie ustala siC, 

- elewacje zewnCtrzneŚ mur ceglany z 
zastosowaniem cegły licowej lub klinkierowej, 
tynki w kolorach: białym, kremowym, becowym, 
cółtym, pomaraMczowym, o niskim nasyceniu 
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barw, okładziny trwałe z wył>czeniem okładzin z 
blachy falistej i tworzyw sztucznych. 

 
  5) Szczególne warunki zagospodarowania terenu: 

a) lokalizacja wolno stoj>cej lub blianiaczej zabudowy 
gospodarczej i garacowej wył>cznie na zapleczu 
działki budowlanej, 

b) w przypadku lokalizacji parkingu terenowego dla co 
najmniej 10 pojazdów samochodowych, nalecy 
wprowadzić zieleM wysok> w proporcji co najmniej 
1 drzewo na 5 miejsc postojowych, 

c) działalnoWć inwestycyjn> na obszarach 
wskazanych na rysunku planu jako tereny o 
niekorzystnych warunkach gruntowo - wodnych (w 
obrCbie terenu o symbolu 67.MN,U) nalecy 
poprzedzić sporz>dzeniem dokumentacji 
geotechnicznej (a w miarC potrzeb badaniami 
geologiczno-incynierskimi) zgodnie z 
obowi>zuj>cym rozporz>dzeniem w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych oraz w celu 
okreWlenia wpływu inwestycji na Wrodowisko 
gruntowo-wodne. 

 
  6) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi gminne i 
wewnCtrzne, lokalizacja zjazdu na warunkach 
okreWlonych przez zarz>dcC drogi, 

b) nalecy ograniczyć do niezbCdnego minimum 
bezpoWrednie zjazdy do indywidualnych posesji z 
drogi o symbolu 002.KDL1/2, lokalizacja zjazdu z 
drogi oznaczonej symbolem 002.KDL1/2 wył>cznie 
w przypadku braku mocliwoWci obsługi 
komunikacyjnej z innej drogi, 

c) wymagania parkingowe zostały okreWlone w § 13 
ust. 8 niniejszej uchwały. 

 
  7) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodCŚ z sieci wodoci>gowej, 
b) odprowadzanie Wcieków sanitarnych: bytowe do 

sieci kanalizacji sanitarnej, przemysłowe zgodnie z 
obowi>zuj>cymi przepisami; dla zabudowy na 
terenach o symbolach: 65.MN,U i 66.MN,U 
dopuszcza siC odprowadzenie Wcieków 
tymczasowo do szczelnych bezodpływowych 
zbiorników na nieczystoWci ciekłe do 
nieprzekraczalnego terminu okreWlonego w 
Krajowym Programie Oczyszczania Vcieków 
Komunalnych dla aglomeracji Pisz (zgodnie z 
Aktualizacj> Krajowego Programu Oczyszczania 
Vcieków Komunalnych 2009 zatwierdzon> przez 
RadC Ministrów w dniu 02.03.2010 r. 
nieprzekraczalny termin stosowania rozwi>zaM 
czasowych w postaci zbiorników bezodpływowych 
dla aglomeracji Pisz został ustalony do dnia 
31.12.2015 r.), 

c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: do 
gruntu w obrCbie działek, wody opadowe lub 
roztopowe pochodz>ce z powierzchni 
zanieczyszczonych przed odprowadzeniem do 
odbiornika wymagaj> oczyszczenia, zgodnie z 
przepisami szczególnymi, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś z sieci 
elektroenergetycznej na podstawie warunków 
okreWlonych przez zarz>dcC sieci, 

e) zaopatrzenie w ciepłoŚ indywidualnie z 
nieemisyjnych lub niskoemisyjnych aródeł ciepła, 

f) gospodarka odpadami: na zasadach ogólnych, 
g) obowi>zuj> ustalenia § 14 niniejszej uchwały. 

 

  8) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 
a) przyjmuje siC poziom hałasu w Wrodowisku jak dla 

terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 
b) obowi>zuj> ustalenia § 7 niniejszej uchwały. 

 
  9) Szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ 

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
- przeznaczonej pod zabudowC mieszkaniow> 

jednorodzinn> i usługowo-mieszkaniow>Ś 
1000 m

2
 (nie dotyczy istniej>cych wydzieleM), 

- przeznaczonej pod zabudowC usługow> - 
800 m

2
, 

b) minimalna szerokoWć frontu działkiŚ 25 m (nie 
dotyczy istniej>cych wydzieleM oraz działki 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków  
nr ewidencyjnym 162/5), na terenie o symbolu 
66.MN,U - minimalna szerokoWć frontu działki  
22 m, 

c) na terenach o symbolach: 66.MN,U i 67.MN,U 
nalecy zachować jednakow> szerokoWć działek 
połoconych w jednym ci>gu ulicy/drogi z tolerancj> 
10 % (ustalenie to nie dotyczy działek narocnych i 
przylegaj>cych do łuku drogi oraz istniej>cych 
wydzieleM), 

d) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego w przedziale 80º-100º (nie dotyczy 
istniej>cych wydzieleM oraz linii rozgraniczaj>cych). 

 
10) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania ładu 

przestrzennego oraz kształtowania przestrzeni 
publicznych: 
a) wysokoWć ogrodzenia działki od strony dróg w 

przedziale 1,4 m - 1,7 m, 
b) pozostałe ustalenia okreWlono w § 6 pkt 3 i 4 

niniejszej uchwały. 
 

18. 
KARTA TERENU nr 18 do Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Łupki 
 
  1) Symbol terenu: 70.U/P  2) Powierzchnia:  0,37  ha 
   71.U/P  .......................0,86 ha 
   73.U/P  .......................0,38 ha 
   74.U/P  .......................0,29 ha 
   75.U/P  .......................0,08 ha 

 
  3) Przeznaczenia terenu:  

U/P - tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej 
 
A.  Dopuszczalne funkcje i obiekty, formy 

zagospodarowania i urz>dzenia terenu: 
a) obowi>zuj> ustalenia § 5 ust.1 pkt 3 lit. e) niniejszej 

uchwały, 
b) dopuszcza siC usługi handlu w tym o powierzchni 

sprzedacy powycej 400 m
2
. 

 
B.  Ustalenia dodatkowe: 

a) w obrCbie terenu dopuszcza siC lokalizacjCŚ 
- salonów samochodowych, 
- warsztatów napraw samochodów 

(mechanicznych, elektrycznych, lakierniczych, 
wulkanizacji, itp.), myjni samochodowych, stacji 
obsługi i diagnostyki samochodowej oraz 
warsztatów rzemieWlniczych, 

- stacji paliw na terenie o symbolach: 70.U/P i/lub 
71.U/P, 

- obiektów i urz>dzeM zwi>zanych z funkcj> 
podstawow> (dojazdy, miejsca postojowe, 
dojWcia piesze, zieleM, elementy małej 
architektury, ekrany ochrony akustycznej, itp.), 
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b) w obrCbie terenu wyklucza siC lokalizacjCŚ 
- funkcji mieszkaniowej, w tym mieszkaM 

integralnie zwi>zanych z prowadzon> 
działalnoWci> gospodarcz>, 

- domków kampingowych. 
 
  4) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 
a) dopuszczalna wysokoWćŚ 

- dla budynków i obiektów technicznych i 
technologicznych - nie ustala siC, 

- dla pozostałej zabudowy do 15 m, 
b) rodzaj dachu: 

- dwuspadowy lub wielospadowy, symetryczny, k>t 
nachylenia połaci dachowych w przedziale 20º-
40º, wysokoWć okapu - nie ustala siC, kierunek 
kalenicy - nie ustala siC, 

- dopuszcza siC wykonanie w dachu okien 
połaciowych, lukarn i facjat, przy czym ł>czna 
szerokoWć lukarn i facjat nie moce zajmować 
wiCcej nic 60 % szerokoWci dachu, 

- pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub 
cementowa lub blachodachówka, pokrycie dachu 
w kolorze ceglastym, 

c) linie zabudowy: 
- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci  

10 m od linii rozgraniczaj>cych drogi o symbolu 
001.KDG1/2, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci  
10 m od linii rozgraniczaj>cych drogi o symbolu 
002.KDL1/2, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 
8 m od linii rozgraniczaj>cych drogi o symbolu 
010.KDD1/2 oraz w odległoWci 6 m na odcinkach 
wskazanych na rysunku planu, 

- lokalizacja zabudowy w odległoWci nie mniejszej 
nic 5 m od linii rozgraniczaj>cych cieku Jagodnia 
oznaczonego symbolami: 78.WS i 79.WS, 

d) powierzchnia zabudowy: do 40 % powierzchni 
terenu objCtego inwestycj>, 

e) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 20 % 
powierzchni terenu objCtego inwestycj>, 

f) inne wymagania: 
- szerokoWć elewacji frontowej budynku - nie ustala 

siC, 
- elewacje zewnCtrzneŚ mur ceglany z 

zastosowaniem cegły licowej lub klinkierowej, 
tynki w kolorach: białym, kremowym, becowym, 
cółtym, pomaraMczowym, o niskim nasyceniu 
barw, okładziny trwałe z wył>czeniem okładzin z 
blachy falistej i tworzyw sztucznych. 

 
  5) Szczególne warunki zagospodarowania terenu: 

a) w przypadku lokalizacji parkingu terenowego dla co 
najmniej 10 pojazdów samochodowych, nalecy 
wprowadzić zieleM wysok> w proporcji co najmniej 
1 drzewo na 5 miejsc postojowych, 

b) nalecy zagospodarować zieleni> izolacyjno-
krajobrazow> minimum 10-metrowy pas terenu 
wzdłuc północnej granicy terenu o symbolu 74.U/P 
(zgodnie z rysunkiem planu), 

c) w przypadku realizacji na terenie o symbolu 71.U/P 
funkcji usługowo-produkcyjnej uci>cliwej dla funkcji 
mieszkaniowej, nalecy zagospodarować zieleni> 
izolacyjno-krajobrazow> pas terenu o szerokoWci 
minimum 10 m od granicy z istniej>c> lub 
planowan> s>siedni> zabudow> mieszkaniow>, 

 
 

d) w obrCbie terenu o symbolu 70.U/P ustala siC teren 
urz>dzeM kanalizacji sanitarnej (przepompownia) 
oznaczony symbolem K6, którego lokalizacja moce 
zostać zmieniona w uzgodnieniu z instytucj> 
eksploatuj>c> urz>dzenia kanalizacyjne. 

 
  6) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi 
publiczne, lokalizacja zjazdu na warunkach 
okreWlonych przez zarz>dcC drogi, 

b) wymagania parkingowe zostały okreWlone w § 13 
ust. 8 niniejszej uchwały. 

 
  7) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodCŚ z sieci wodoci>gowej, 
b) odprowadzanie Wcieków sanitarnych: Wcieki bytowe 

do sieci kanalizacji sanitarnej, Wcieki przemysłowe 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami, 

c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: do 
gruntu w obrCbie działek, wody opadowe lub 
roztopowe pochodz>ce z powierzchni 
zanieczyszczonych przed odprowadzeniem do 
odbiornika wymagaj> oczyszczenia, zgodnie z 
przepisami szczególnymiś dopuszcza siC 
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, po 
uprzednim oczyszczeniu, do cieku Jagodnia, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś z sieci 
elektroenergetycznej na podstawie warunków 
okreWlonych przez zarz>dcC sieci, 

e) zaopatrzenie w ciepłoŚ indywidualnie z 
nieemisyjnych lub niskoemisyjnych aródeł ciepła, 

f) gospodarka odpadami: na zasadach ogólnych, 
g) obowi>zuj> ustalenia § 14 niniejszej uchwały. 

 
  8) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

a) nowa zabudowa i zagospodarowanie terenu nie 
moce stanowić istotnego zagrocenia dla 
Wrodowiska gruntowo-wodnego (przede wszystkim 
wód podziemnych), 

b) obowi>zuj> ustalenia § 7 niniejszej uchwały. 
 
  9) Szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ 

a) dla terenów o symbolach: 70.U/P; 73.U/P; 74.U/P i 
75.U/P - dopuszcza siC podziały wył>cznie zgodnie 
z liniami rozgraniczaj>cymi poszczególnych 
terenów, które zostały okreWlone na rysunku planu, 

b) dla terenu o symbolu 71.U/P - minimalna 
powierzchnia działki budowlanej: 3500 m

2
, 

minimalna szerokoWć frontu działki od strony drogi 
krajowej: 50 m, 

c) zaleca siC scalenie terenów w granicach 
okreWlonych liniami rozgraniczaj>cymi. 

 
10) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania ładu 

przestrzennego oraz kształtowania przestrzeni 
publicznych: 
a) wysokoWć ogrodzenia od strony dróg o symbolach: 

002.KDL1/2 i 010.KDD1/2 do 2 m, 
b) wysokoWć ogrodzenia od strony drogi o symbolu 

001.KDG1/2 - nie ustala siC, 
c) od strony dróg o symbolach: 001.KDG1/2 i 

010.KDD1/2 dopuszcza siC zastosowanie 
ogrodzeM pełnych, 

d) zakaz grodzenia terenu od strony cieku Jagodnia 
(terenu o symbolach: 78.WS i 79.WS) w odległoWci 
mniejszej nic 1,5 m, 

e) pozostałe ustalenia okreWlono w § 6 pkt 3 i 4 
niniejszej uchwały. 
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19. 
KARTA TERENU nr 19 do Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Łupki 
 
  1) Symbol terenu: 72.U/P  2) Powierzchnia: 2,27 ha 
 
  3) Przeznaczenia terenu:  

U/P - tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej 
 
A.  Dopuszczalne funkcje i obiekty, formy 

zagospodarowania i urz>dzenia terenu: 
a) obowi>zuj> ustalenia § 5 ust. 1 pkt 3 lit. e) 

niniejszej uchwały, 
b) dopuszcza siC usługi handlu w tym o powierzchni 

sprzedacy powycej 400 m
2
, 

c) dopuszcza siC przebudowC i modernizacjC 
istniej>cej zabudowy mieszkaniowej zgodnie z 
parametrami zabudowy i zagospodarowania terenu 
ustalonymi w niniejszym ustCpie, 

d) dopuszcza siC rozbudowC, nadbudowC, dobudowC, 
przebudowC i modernizacjC istniej>cej zabudowy 
gospodarczej, inwentarskiej i magazynowej 
zgodnie z parametrami zabudowy i 
zagospodarowania terenu ustalonymi w niniejszym 
ustCpie, dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych 
funkcji, 

e) na terenach istniej>cej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zagrodowej dopuszcza siC 
realizacjC nowej zabudowy, z wył>czeniem 
budynków o funkcji mieszkaniowej, 

f) chów lub hodowla zwierz>t w istniej>cych 
gospodarstwach rolnych zgodnie z ustaleniami 
§ 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) niniejszej uchwały. 

 
B.  Ustalenia dodatkowe: 

a) w obrCbie terenu dopuszcza siC lokalizacjCŚ 
- salonów samochodowych, 
- warsztatów napraw samochodów 

(mechanicznych, elektrycznych, lakierniczych, 
wulkanizacji, itp.), myjni samochodowych, stacji 
obsługi i diagnostyki samochodowej oraz 
warsztatów rzemieWlniczych, 

- obiektów i urz>dzeM zwi>zanych z funkcj> 
podstawow> (drogi dojazdowe wewnCtrzne, 
dojazdy, miejsca postojowe, dojWcia piesze, 
zieleM, elementy małej architektury, ekrany 
ochrony akustycznej itp.), 

b) w obrCbie terenu wyklucza siC lokalizacjCŚ 
- nowej funkcji mieszkaniowej, w tym mieszkaM 

integralnie zwi>zanych z prowadzon> 
działalnoWci> gospodarcz> oraz nowych 
budynków mieszkalnych, 

- otwartych zbiorników na płynne odchody 
zwierzCce, 

- domków kampingowych. 
 
  4) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 
a) dopuszczalna wysokoWćŚ 

- dla budynków technicznych i technologicznych - 
nie ustala siC, 

- dla zabudowy usługowo-produkcyjnej do 15 m; 
- dla zabudowy mieszkaniowej - do istniej>cej 

wysokoWci kalenicy, 
- budynki gospodarcze, magazynowe, 

inwentarskie i wiaty w zabudowie zagrodowej - 
wysokoWć kalenicy do 9 m, 

- silosy na zboce - wysokoWć do 10 m, 

- budynki gospodarcze, garace i wiaty w 
zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - do 
6 m. 

Na obszarach wskazanych na rysunku planu jako 
tereny o niekorzystnych warunkach gruntowo-
wodnych obowi>zuje zakaz podpiwniczenia 
budynków, 

b) rodzaj dachu: 
- dla zabudowy usługowo-produkcyjnej oraz dla 

budynków technicznych i technologicznych: dach 
dwuspadowy lub wielospadowy, symetryczny, k>t 
nachylenia połaci dachowych w przedziale 20º-
40º, wysokoWć okapu - nie ustala siC, kierunek 
kalenicy - nie ustala siC, 

- zabudowa mieszkaniowa: dach dwuspadowy, 
symetryczny, k>t nachylenia połaci dachowych w 
przedziale 35º-50º, wysokoWć okapu - dopuszcza 
siC zmianC istniej>cej wysokoWci okapu w 
przedziale ±0,5 m; kierunek kalenicy głównej - 
bez zmian, 

- budynki gospodarcze, magazynowe, 
inwentarskie w zabudowie zagrodowej: dach 
dwuspadowy, symetryczny o k>cie nachylenia 
połaci dachowych w przedziale 35º-45ºś 
wysokoWć okapu - nie ustala siCś kierunek 
kalenicy - nie ustala siC, 

- budynki gospodarcze i garace w zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej: dach 
dwuspadowy, symetryczny o k>cie nachylenia 
połaci dachowych w przedziale 35º-45ºś 
wysokoWć okapu w przedziale 2,0 m - 3,5 m; 
kierunek kalenicy - nie ustala siC, 

- dopuszcza siC wykonanie w dachu okien 
połaciowych, lukarn i facjat, przy czym ł>czna 
szerokoWć lukarn i facjat nie moce zajmować 
wiCcej nic 60 % szerokoWci dachu, 

- pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub 
cementowa lub blachodachówka, pokrycie dachu 
w kolorze ceglastym, 

c) linie zabudowy: 
- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 

10 m od linii rozgraniczaj>cych drogi o symbolu 
001.KDG1/2, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 8 m 
od linii rozgraniczaj>cych drogi o symbolu 
010.KDD1/2, 

d) powierzchnia zabudowy: 
- dla zabudowy usługowo-produkcyjnej - do 40 % 

powierzchni terenu objCtego inwestycj>, 
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 

zabudowy zagrodowej - do 20 % powierzchni 
terenu objCtego inwestycj>, 

e) powierzchnia biologicznie czynna: 
- dla zabudowy usługowo - produkcyjnej - 

minimum 30 % powierzchni terenu objCtego 
inwestycj>, 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
zabudowy zagrodowej - minimum 60 % 
powierzchni terenu objCtego inwestycj>, 

f) inne wymagania: 
- szerokoWć elewacji frontowej budynku - nie ustala 

siC, 
- elewacje zewnCtrzneŚ mur ceglany z 

zastosowaniem cegły licowej lub klinkierowej, 
tynki w kolorach: białym, kremowym, becowym, 
cółtym, pomaraMczowym, o niskim nasyceniu 
barw, okładziny trwałe z wył>czeniem okładzin z 
blachy falistej i tworzyw sztucznych. 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 35   Poz. 611 
 

- 1969 - 

  5) Szczególne warunki zagospodarowania terenu: 
a) w przypadku lokalizacji parkingu terenowego dla co 

najmniej 10 pojazdów samochodowych, nalecy 
wprowadzić zieleM wysok> w proporcji co najmniej 
1 drzewo na 5 miejsc postojowych, 

b) działalnoWć inwestycyjn> na obszarach 
wskazanych na rysunku planu jako tereny o 
niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych 
nalecy poprzedzić sporz>dzeniem dokumentacji 
geotechnicznej (a w miarC potrzeb badaniami 
geologiczno-incynierskimi) zgodnie z 
obowi>zuj>cym rozporz>dzeniem w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych oraz w celu 
okreWlenia wpływu inwestycji na Wrodowisko 
gruntowo-wodne. 

 
  6) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi 
publiczne, lokalizacja zjazdu na warunkach 
okreWlonych przez zarz>dcC drogi, 

b) wymagania parkingowe zostały okreWlone w § 13 
ust. 8 niniejszej uchwały. 

 
  7) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodCŚ z sieci wodoci>gowej, 
b) odprowadzanie Wcieków sanitarnych: Wcieki bytowe 

do sieci kanalizacji sanitarnej, Wcieki przemysłowe 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami; dopuszcza 
siC odprowadzenie Wcieków z terenów zabudowy 
istniej>cej tymczasowo do szczelnych 
bezodpływowych zbiorników na nieczystoWci ciekłe 
do nieprzekraczalnego terminu okreWlonego w 
Krajowym Programie Oczyszczania Vcieków 
Komunalnych dla aglomeracji Pisz (zgodnie z 
Aktualizacj> Krajowego Programu Oczyszczania 
Vcieków Komunalnych 2009 zatwierdzon> przez 
RadC Ministrów w dniu 02.03.2010 r. 
nieprzekraczalny termin stosowania rozwi>zaM 
czasowych w postaci zbiorników bezodpływowych 
dla aglomeracji Pisz został ustalony do dnia 
31.12.2015 r.), 

c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: do 
gruntu w obrCbie działek, wody opadowe lub 
roztopowe pochodz>ce z powierzchni 
zanieczyszczonych przed odprowadzeniem do 
odbiornika wymagaj> oczyszczenia, zgodnie z 
przepisami szczególnymiś dopuszcza siC 
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, po 
uprzednim oczyszczeniu, do cieku Jagodnia, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś z sieci 
elektroenergetycznej na podstawie warunków 
okreWlonych przez zarz>dcC sieci, 

e) zaopatrzenie w ciepłoŚ indywidualnie z 
nieemisyjnych lub niskoemisyjnych aródeł ciepła, 

f) gospodarka odpadami: na zasadach ogólnych, 
g) obowi>zuj> ustalenia § 14 niniejszej uchwały. 

 
  8) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

a) nowa zabudowa i zagospodarowanie terenu nie 
mog> stanowić istotnego zagrocenia dla 
Wrodowiska gruntowo-wodnego (przede wszystkim 
wód podziemnych), 

b) obowi>zuj> ustalenia § 7 niniejszej uchwały. 
 
  9) Szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ 

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
- przeznaczonej pod zabudowC usługowo - 

produkcyjn>Ś 3500 m
2
, 

- przeznaczonej pod zabudowC zagrodow>Ś 
2500 m

2
, 

b) minimalna szerokoWć działki budowlanej - nie 
ustala siC. 

 
10) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania ładu 

przestrzennego oraz kształtowania przestrzeni 
publicznych: 
a) wysokoWć ogrodzenia od strony drogi o symbolu 

001.KDG1/2 - nie ustala siC, 
b) wysokoWć ogrodzenia od strony drogi o symbolu 

010.KDD1/2 do 2 m, 
c) od strony dróg o symbolach: 001.KDG1/2 i 

010.KDD1/2 dopuszcza siC zastosowanie 
ogrodzeM pełnych, 

d) pozostałe ustalenia okreWlono w § 6 pkt 3 i 4 
niniejszej uchwały. 

 
 

20. 
KARTA TERENU nr 20 do Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Łupki 
 
  1) Symbol terenu:    76.ZT   2) Powierzchnia:  0,07  ha 
  77.ZT ............................0,09 ha 
  92.ZT ............................0,03 ha 

 
  3) Przeznaczenia terenu:  

ZT - tereny zieleni - pas techniczny do obsługi 
kanału melioracyjnego (cieku Jagodnia) o szerokoWci 
minimum 5 m. 

 
A.  Dopuszczalne funkcje i obiekty, formy 

zagospodarowania i urz>dzenia terenu: zieleM 
trawiasta. 

 
B.  Ustalenia dodatkowe: 

a) w obrCbie terenu dopuszcza siCŚ 
- budowC pomostów i kładek pieszych, 
- budowC utwardzonych przejazdów poprzecznych 

przez teren, 
- dojazd do terenów ucytków rolnych o symbolach: 

84.ZR i 85.ZR, 
b) w obrCbie terenu wyklucza siC zabudowC 

kubaturow>. 
 
  4) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: zakaz zabudowy kubaturowej. 
 
  5) Szczególne warunki zagospodarowania terenu: 

zastosowanie wył>cznie materiałów naturalnych do 
umocnienia brzegów kanału. 

 
  6) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogC gminn>, 
b) wymagania parkingowe - nie ustala siC. 

 
  7) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

obowi>zuj> ustalenia § 14 niniejszej uchwały. 
 
  8) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

obowi>zuj> ustalenia § 7 niniejszej uchwały. 
 
  9) Szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ podział 

terenu zgodnie z przepisami odrCbnymi. 
 
10) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania ładu 

przestrzennego oraz kształtowania przestrzeni 
publicznych: 
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a) zakaz grodzenia terenu od strony cieku Jagodnia 
(terenu o symbolach: 78.WS i 79.WS), 

b) pozostałe ustalenia okreWlono w § 6 pkt 3 i 4 
niniejszej uchwały. 

 
21. 

KARTA TERENU nr 21 do Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Łupki 

 
  1) Symbol terenu:    78.WS 2) Powierzchnia:  0,09  ha 
  79.WS  .........................0,52 ha 
  80.WS  .........................0,08 ha 
  81.WS  .........................0,20 ha 

 
  3) Przeznaczenia terenu: 

WS - tereny urz>dzeM melioracji wodnych (ciek 
Jagodnia, kanały i rowy melioracyjne) 

 
A.  Dopuszczalne funkcje i obiekty, formy 

zagospodarowania i urz>dzenia terenu: urz>dzenia 
melioracji wodnej. 

 
B.  Ustalenia dodatkowe: 

a) w obrCbie terenu dopuszcza siCŚ 
- budowC urz>dzeM i budowli zwi>zanych z 

funkcjonowaniem kanału, 
- budowC mostów i kładek pieszych, 
- budowC przejazdów poprzecznych przez teren, 
- lokalizacjC obiektów i urz>dzeM zwi>zanych z 

działalnoWci> ochronn>, informacyjn> i 
edukacyjn> prowadzon> przez słucby ochrony 
przyrody, 

- lokalizacjC obiektów i urz>dzeM słuc>cych celom 
ochrony brzegu, 

- lokalizacjC obiektów i urz>dzeM słuc>cych celom 
naukowym i monitoringowym, 

b) w obrCbie terenu wyklucza siC kanalizacjC 
istniej>cych odkrytych rowów i kanałów 
melioracyjnych. 

 
  4) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: nie ustala siC. 
 
  5) Szczególne warunki zagospodarowania terenu: 

a) zastosowanie wył>cznie materiałów naturalnych do 
umocnienia brzegów kanału i rowu, 

b) zakaz grodzenia terenu od strony kanału i rowu 
melioracyjnego w odległoWci mniejszej nic 1,5 m. 

 
  6) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: nie dotyczy. 
 
  7) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy. 
 
  8) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

obowi>zuj> ustalenia § 7 niniejszej uchwały. 
 
  9) Szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ podział 

terenu zgodnie z przepisami odrCbnymi. 
 
10) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania ładu 

przestrzennego oraz kształtowania przestrzeni 
publicznych: nie ustala siC. 

 
22. 

KARTA TERENU nr 22 do Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Łupki 

 
  1) Symbol terenu: 82.ZR,ZP,US  2) Powierzchnia: 14,41 ha 

 
 

  3) Przeznaczenia terenu:  
ZR - tereny ucytków rolnych (ł>ki i pastwiska)  
ZP - tereny zieleni urz>dzonej  
US - tereny sportu i rekreacji 

 
A.  Dopuszczalne funkcje i obiekty, formy 

zagospodarowania i urz>dzenia terenu: 
a) ucytki rolne: ł>ki i pastwiska, 
b) zieleM parkowa, 
c) zieleM trawiasta, 
d) zadrzewienia i zakrzaczenia zgodne z miejscowymi 

warunkami siedliskowymi w formie grup drzew i 
krzewów, 

e) terenowe obiekty i urz>dzenia sportu i rekreacji (w 
tym boiska sportowe, korty tenisowe, pola golfowe 
itp.), 

f) kubaturowe obiekty sportu i rekreacji - wył>cznie 
budynki niezbCdne do obsługi terenowych 
urz>dzeM sportu i rekreacji, jak: przebieralnie, 
toalety, budynek klubu sportowego, wiaty, altany, 
budynek dozoru, magazyn do przechowywania 
sprzCtu sportowego itp., 

g) kacda z w/w funkcji moce wystCpować 
samodzielnie na terenie. 

 
B.  Ustalenia dodatkowe: 

a) w obrCbie terenu dopuszcza siCŚ 
- budowC stawów i niewielkich zbiorników 

wodnych, 
- realizacjC prac ziemnych trwale 

zniekształcaj>cych rzeabC terenu w celu 
właWciwego zagospodarowania terenów dla 
potrzeb budowy pola golfowego, 

- lokalizacjC miejsc wypoczynku, obiektów małej 
architektury i budowli zwi>zanych z 
zagospodarowaniem terenu: deszczochrony, 
ławki ze stołami, kosze na Wmieci itp. 

- realizacjC Wciecki rowerowej i pieszej, 
b) w obrCbie terenu wyklucza siC lokalizacjCŚ 

- funkcji mieszkaniowej, 
- torowisk dla quadów i torowisk motocrosowych, 
- zabudowy zagrodowej i towarzysz>cych jej 

budynków inwentarskich, równiec na 
lokalizacjach tymczasowych, 

- ci>gów komunikacyjnych o nawierzchni 
nieprzepuszczalnej. 

 
  4) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 
a) dopuszczalna wysokoWćŚ 

- wysokoWć kalenicy do 9 m; wysokoWć budynku do 
2 kondygnacji nadziemnych (druga kondygnacja 
wył>cznie jako poddasze ucytkowe), 

- budynki bez podpiwniczenia, 
b) rodzaj dachu: 

- dach dwuspadowy lub wielospadowy, 
symetryczny, k>t nachylenia połaci dachowych w 
przedziale 35º-45º, wysokoWć okapu w przedziale 
2,0 m - 4,0 m; 

- kierunek kalenicy - nie ustala siC, 
- pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub 

cementowa lub blachodachówka, pokrycie dachu 
w kolorze ceglastym, 

c) linie zabudowy: 
- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 

8 m od linii rozgraniczaj>cych z drog> o symbolu 
008.KDD1/2, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 20 
m od linii rozgraniczaj>cych z drog> o symbolu 
003.KDD1/2, 
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- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 
6 m od linii rozgraniczaj>cych z drogami 
wewnCtrznymi, 

- lokalizacja zabudowy w odległoWci nie mniejszej 
nic 5 m od granicy rowu melioracyjnego, 

- lokalizacja zabudowy w odległoWci nie mniejszej 
nic 12 m od granicy z terenami lasów, 

d) powierzchnia zabudowy: do 2 % powierzchni 
terenu objCtego inwestycj>, 

e) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 90 % 
powierzchni terenu objCtego inwestycj>, 

f) inne wymagania: 
- szerokoWć elewacji frontowej budynku - nie ustala 

siC, 
- elewacje zewnCtrzne: mur ceglany z 

zastosowaniem cegły licowej lub klinkierowej, 
Wciany drewniane, tynki w kolorach: białym, 
kremowym, becowym, cółtym, pomaraMczowym, 
o niskim nasyceniu barw, okładziny trwałe z 
wył>czeniem okładzin z blachy falistej i tworzyw 
sztucznych, 

- lokalizacja kubaturowych obiektów sportu i 
rekreacji na terenie o powierzchni nie mniejszej 
nic 2,30 ha. 

 
  5) Szczególne warunki zagospodarowania terenu: 

a) nalecy zapewnić publiczny dostCp do brzegów 
rowu melioracyjnego (terenu o symbolu 81.WS) w 
pasie o szerokoWci co najmniej 1,5 m od jego 
brzegu, 

b) w obrCbie terenu o symbolu 82.ZR,ZP,US ustala 
siC teren urz>dzeM kanalizacji sanitarnej 
(przepompownia) oznaczony symbolem K5, 
którego lokalizacja moce zostać zmieniona w 
uzgodnieniu z instytucj> eksploatuj>c> urz>dzenia 
kanalizacyjne; 

c) w obrCbie terenu 82.ZR,ZP,US ustala siC teren 
urz>dzeM elektroenergetycznych (stacja 
transformatorowa) o powierzchni nie mniejszej nic 
35 m

2
, oznaczony symbolem E, którego lokalizacja 

i wielkoWć mog> być zmienione w uzgodnieniu z 
instytucj> eksploatuj>c> urz>dzenia 
elektroenergetyczne; w przypadku wł>czenia 
terenu oznaczonego symbolem E do terenu o 
symbolu 82.ZR,ZP,US, teren podlega ustaleniom 
obowi>zuj>cym dla terenu o symbolu 
82.ZR,ZP,US, 

d) z uwagi na niekorzystne warunki gruntowo-wodne 
wystCpuj>ce na terenie o symbolu 82.ZR,ZP,US, 
działalnoWć inwestycyjn> nalecy poprzedzić 
sporz>dzeniem dokumentacji geotechnicznej (a w 
miarC potrzeb badaniami geologiczno-
incynierskimi) zgodnie z obowi>zuj>cym 
rozporz>dzeniem w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych oraz w celu okreWlenia 
wpływu inwestycji na Wrodowisko gruntowo-wodne, 

e) na rysunku planu wskazano teren nieucytków 
(tereny podmokłe, okresowo zalane wod>) - 
obowi>zuje zakaz likwidacji tego obszaru. 

 
  6) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi gminne, 
drogi wewnCtrzne i ci>g pieszo-jezdny, lokalizacja 
zjazdu na warunkach okreWlonych przez zarz>dcC 
drogi, 

b) wymagania parkingowe zostały okreWlone w § 13 
ust. 8 niniejszej uchwały. 

 
 

  7) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 
a) zaopatrzenie w wodCŚ z sieci wodoci>gowej, 
b) odprowadzanie Wcieków sanitarnych: do sieci 

kanalizacji sanitarnej, 
c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: do 

gruntu w obrCbie działek, wody opadowe lub 
roztopowe pochodz>ce z powierzchni 
zanieczyszczonych przed odprowadzeniem do 
odbiornika wymagaj> oczyszczenia, zgodnie z 
przepisami szczególnymiś dopuszcza siC 
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, po 
uprzednim oczyszczeniu, do rowów melioracyjnych 
lub cieku Jagodnia, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś z sieci 
elektroenergetycznej na podstawie warunków 
okreWlonych przez zarz>dcC sieci, 

e) zaopatrzenie w ciepłoŚ indywidualnie z 
nieemisyjnych lub niskoemisyjnych aródeł ciepła, 

f) gospodarka odpadami: na zasadach ogólnych, 
g) obowi>zuj> ustalenia § 14 niniejszej uchwały. 

 
  8) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

a) dla terenów sportu i rekreacji przyjmuje siC poziom 
hałasu w Wrodowisku jak dla terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych, 

b) zachowanie istniej>cych zadrzewieM i zakrzaczeM 
Wródpolnych, przede wszystkim szpalerów wierzb 
przy rowach melioracyjnych, dopuszcza siC 
wycinkC istniej>cych drzew wył>cznie ze wzglCdów 
sanitarnych, 

c) zakaz likwidacji obszarów wodno-błotnych, 
bezodpływowych (stale lub okresowo zalanych 
wod>) obniceM terenu oraz oczek wodnych, 

d) odbudowa i konserwacja istniej>cych urz>dzeM 
melioracji szczegółowych (w tym drenowanie 
podziemne), 

e) obowi>zuj> ustalenia § 7 niniejszej uchwały. 
 
  9) Szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ 

a) dopuszcza siC wydzielenie drogi wewnCtrznej o 
szerokoWci nie mniejszej nic 8 m lub ci>gu pieszo - 
jezdnego o szerokoWci nie mniejszej nic 5,5 m, a w 
przypadku zastosowania tzw. drogi „Wlepej” - 
zakoMczenie jej placem nawrotowym o 
minimalnych wymiarach 13,5 m x 13,5 m, 

b) minimalna powierzchnia nieruchomoWci 
przeznaczonej pod funkcjC usług sportu i rekreacji: 
2,30 ha, 

c) minimalna szerokoWć frontu działkiŚ 100 m. 
 
10) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania ładu 

przestrzennego oraz kształtowania przestrzeni 
publicznych: 
a) wysokoWć ogrodzenia terenu od strony dróg i 

ci>gów pieszo-jezdnych do 1,7 m, 
b) zakaz grodzenia terenu od strony rowu 

melioracyjnego (terenu o symbolu 81.WS) w 
odległoWci mniejszej nic 1,5 m. 

 
23. 

KARTA TERENU nr 23 do Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Łupki 

 
  1) Symbol terenu: 83.ZR 2) Powierzchnia:  0,74 ha 
  84.ZR ..............................7,39 ha 
  85.ZR ..............................7,91 ha 

 
  3) Przeznaczenia terenu:  

ZR - tereny ucytków rolnych (ł>ki i pastwiska) 
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A.  Dopuszczalne funkcje i obiekty, formy 
zagospodarowania i urz>dzenia terenu: 
a) ucytki rolne: ł>ki i pastwiska, 
b) pole golfowe. 

 
B.  Ustalenia dodatkowe: 

a) w obrCbie terenu dopuszcza siCŚ 
- budowC stawów i niewielkich zbiorników 

wodnych, 
- realizacjC prac ziemnych trwale 

zniekształcaj>cych rzeabC terenu w celu 
właWciwego zagospodarowania terenów dla 
potrzeb budowy pola golfowego, 

- lokalizacjC obiektów małej architektury zwi>zanej 
z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb pola 
golfowego, 

b) w obrCbie terenu wyklucza siC lokalizacjCŚ 
- zabudowy za wyj>tkiem stacji transformatorowej, 
- torowisk dla quadów i torowisk motocrosowych. 

 
  4) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: nie ustala siC. 
 
  5) Szczególne warunki zagospodarowania terenu: 

nalecy zapewnić publiczny dostCp do brzegów rowu i 
kanału melioracyjnego (terenu o symbolach: 79.WS i 
80.WS) w pasie o szerokoWci co najmniej 1,5 m od 
brzegu rowu/kanału. 

 
  6) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi gminne 
oraz poprzez tereny ci>gów pieszo-jezdnych i 
tereny zieleni - pasy techniczne do obsługi kanału 
melioracyjnego, 

b) wymagania parkingowe - nie ustala siC. 
 
  7) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

obowi>zuj> ustalenia § 14 niniejszej uchwały. 
 
  8) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

a) odbudowa i konserwacja istniej>cych urz>dzeM 
melioracji szczegółowych (drenowanie 
podziemne), 

b) obowi>zuj> ustalenia § 7 niniejszej uchwały. 
 
  9) Szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ podział 

terenu zgodnie z przepisami odrCbnymi. 
 
10) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania ładu 

przestrzennego oraz kształtowania przestrzeni 
publicznych: 
a) zakaz grodzenia terenu od strony rowu i kanału 

melioracyjnego (terenu o symbolach: 79.WS i 
80.WS) w odległoWci mniejszej nic 1,5 m, 

b) pozostałe ustalenia okreWlono w § 6 pkt 3 i 4 
niniejszej uchwały. 

 
24. 

KARTA TERENU nr 24 do Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi 

Łupki 
 
  1) Symbol terenu: 86.MR,MN 2) Powierzchnia: 1,21 ha 
                            87.MR,MN .............................1,48 ha 
                            88.MR,MN .............................0,92 ha 

 
  3) Przeznaczenia terenu:  

MR - teren zabudowy zagrodowej,  
MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 

A.  Dopuszczalne funkcje i obiekty, formy 
zagospodarowania i urz>dzenia terenu: 
a) realizacja zabudowy zagrodowej wył>cznie na 

działkach o powierzchni nie mniejszej nic 
5000 m

2
, dla zabudowy zagrodowej obowi>zuj> 

ustalenia § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) niniejszej uchwały, 
b) budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie 

wolno stoj>cej, realizacja zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wył>cznie na działkach o 
powierzchni nie mniejszej nic 2000 m

2
 (w obrCbie 

terenu o symbolu 86.MR,MN dopuszcza siC 
realizacj> zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
na istniej>cych, wydzielonych działkach 
budowlanych o powierzchni mniejszej nic  
3000 m

2
), 

c) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 
dopuszcza siC wydzielenie lokalu ucytkowego o 
funkcji usługowej z zakresu usług osiedlowych 
niezakłócaj>cych funkcji mieszkaniowej (zgodnie z 
definicj> zawart> w § 4 ust. 1 pkt 5 i 6 niniejszej 
uchwały) o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczaj>cej 100 m

2
, 

d) na jednej działce budowlanej przeznaczonej pod 
zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn> moce 
znajdować siC maksymalnie jeden budynek 
mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siC 
lokalizacjC maksymalnie jednego budynku 
gospodarczego i jednego budynku garacu jako 
zabudowy towarzysz>cej zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 

e) rozbudowa, nadbudowa, dobudowa, przebudowa i 
modernizacja istniej>cej zabudowy zgodnie z 
parametrami zabudowy i zagospodarowania terenu 
ustalonymi w niniejszym ustCpie. 

 
B.  Ustalenia dodatkowe: 

W obrCbie terenu wyklucza siC lokalizacjCŚ 
- otwartych zbiorników na płynne odchody zwierzCce, 
- domków kampingowych, 
- wszelkich usług zwi>zanych ze składowaniem, 

segregacj>, odzyskiem, unieszkodliwianiem lub 
przetwarzaniem odpadów. 

 
  4) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 
a) dopuszczalna wysokoWćŚ 

- zabudowa mieszkaniowa oraz budynki usługowe 
z zakresu agroturystyki realizowane w ramach 
zabudowy zagrodowej - wysokoWć głównej 
kalenicy dachu od 6 m do 9 m; wysokoWć 
budynku do 2 kondygnacji nadziemnych (druga 
kondygnacja wył>cznie jako poddasze 
ucytkowe), wysokoWć wbudowanych garacy w 
bryłC budynku mieszkalnego moce być mniejsza 
nic 6 m, 

- budynki gospodarcze, magazynowe, 
inwentarskie i wiaty w zabudowie zagrodowej - 
wysokoWć kalenicy do 9 m, 

- silosy na zboce - wysokoWć do 10 m, 
- budynki gospodarcze, garace i wiaty w 

zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - do 
6 m, 

- budynki bez podpiwniczenia, 
b) rodzaj dachu: 

- zabudowa mieszkaniowa oraz budynki usługowe 
z zakresu agroturystyki realizowane w ramach 
zabudowy zagrodowej: dach dwuspadowy lub 
wielospadowy, symetryczny, k>t nachylenia 
połaci dachowych w przedziale 40º-45º, 
wysokoWć okapu w przedziale 2,8 m - 4,0 m; 
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kalenica główna równoległa do elewacji frontowej 
budynku (od frontu działki); ustalony kierunek 
kalenicy, k>t nachylenia połaci dachowych i 
wysokoWć okapu nie dotyczy zabudowy 
istniej>cej, dla której ustala siC zachowanie 
istniej>cego k>ta nachylenia połaci dachowych i 
istniej>cej wysokoWci okapu lub zmianC tych 
parametrów w zakresie wskazanym w niniejszej 
karcie terenu, 

- budynki gospodarcze, magazynowe, 
inwentarskie w zabudowie zagrodowej: dach 
dwuspadowy, symetryczny o k>cie nachylenia 
połaci dachowych w przedziale 30º-45ºś 
wysokoWć okapu - nie ustala siCś kierunek 
kalenicy - nie ustala siC, 

- budynki gospodarcze i garace w zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej: dach 
dwuspadowy, symetryczny o k>cie nachylenia 
połaci dachowych w przedziale 40º-45ºś 
wysokoWć okapu w przedziale 2,0 m - 3,5 m; 
kalenica główna równoległa do elewacji budynku 
od frontu działkiś 

- dopuszcza siC wykonanie w dachu okien 
połaciowych, lukarn i facjat, przy czym ł>czna 
szerokoWć lukarn i facjat nie moce zajmować 
wiCcej nic 60 % szerokoWci dachu, 

- pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub 
cementowa lub blachodachówka, pokrycie dachu 
w kolorze ceglastym, 

c) linie zabudowy: 
- na terenie o symbolach 86.MR,MN i 88.MR,MN 

obowi>zuj>ca linia zabudowy w odległoWci 8 m od 
linii rozgraniczaj>cych z drog> o symbolu 
003.KDD1/2, powycsza obowi>zuj>ca linia 
zabudowy nie dotyczy działki oznaczonej w 
ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 
152/5, dla której ustala siC nieprzekraczaln> liniC 
zabudowy w odległoWci 8 m od linii 
rozgraniczaj>cych z drog> o symbolu 
003.KDD1/2, 

- na terenie o symbolu 87.MR,MN obowi>zuj>ca 
linia zabudowy w odległoWci 20 m od linii 
rozgraniczaj>cych z drog> o symbolu 
003.KDD1/2, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 
5 m od linii rozgraniczaj>cych z terenem o 
symbolu 92.ZT, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 
6 m od linii rozgraniczaj>cych ci>gu pieszo-
jezdnego o symbolu 050.KPJ, 

d) powierzchnia zabudowy: 
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - do 

12 % powierzchni terenu objCtego inwestycj>, 
- dla zabudowy zagrodowej - do 25 % powierzchni 

terenu objCtego inwestycj>, przy czym 
powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego 
nie powinna przekraczać 200 m

2
, 

e) powierzchnia biologicznie czynna: 
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 

minimum 70 % powierzchni terenu objCtego 
inwestycj>, 

- dla zabudowy zagrodowej - minimum 50 % 
powierzchni terenu objCtego inwestycj>, 

f) inne wymagania: 
- szerokoWć elewacji frontowej budynku 

mieszkalnego (od frontu działki) w przedziale 
9 m - 20 m, 

- elewacje zewnCtrzneŚ mur ceglany z 
zastosowaniem cegły licowej lub klinkierowej, 
tynki w kolorach: białym, kremowym, becowym, 

cółtym, pomaraMczowym, o niskim nasyceniu 
barw, okładziny trwałe z wył>czeniem okładzin z 
blachy falistej i tworzyw sztucznych. 

 
  5) Szczególne warunki zagospodarowania terenu: 

z uwagi na niekorzystne warunki gruntowo-wodne 
wystCpuj>ce na terenie o symbolach: 86.MR,MN, 
87.MR,MN, i 88.MR,MN działalnoWć inwestycyjn> 
nalecy poprzedzić sporz>dzeniem dokumentacji 
geotechnicznej (a w miarC potrzeb geologiczno-
incynierskiej) zgodnie z obowi>zuj>cym 
rozporz>dzeniem w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych oraz w celu okreWlenia wpływu inwestycji 
na Wrodowisko gruntowo-wodne. 

 
  6) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogC gminn> 
o symbolu 003.KDD1/2, lokalizacja zjazdu na 
warunkach okreWlonych przez zarz>dcC drogi, 

b) wymagania parkingowe zostały okreWlone w § 13 
ust. 8 niniejszej uchwały. 

 
  7) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodCŚ z sieci wodoci>gowej, 
b) odprowadzanie Wcieków sanitarnych: do sieci 

kanalizacji sanitarnej, 
c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: do 

gruntu w obrCbie działek, 
d) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś z sieci 

elektroenergetycznej na podstawie warunków 
okreWlonych przez zarz>dcC sieci, 

e) zaopatrzenie w ciepłoŚ indywidualnie z 
nieemisyjnych lub niskoemisyjnych aródeł ciepła, 

f) gospodarka odpadami: na zasadach ogólnych, 
g) obowi>zuj> ustalenia § 14 niniejszej uchwały. 

 
  8) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

a) przyjmuje siC poziom hałasu w Wrodowisku jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) odbudowa i konserwacja istniej>cych urz>dzeM 
melioracji szczegółowych (drenowanie 
podziemne), 

c) obowi>zuj> ustalenia § 7 niniejszej uchwały. 
 
  9) Szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ 

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
- przeznaczonej pod zabudowC mieszkaniow> 

jednorodzinn>Ś na terenie o symbolach 
86.MR,MN i 88.MR,MN - 2000 m

2
, na terenie o 

symbolu 87.MR,MN - 3000 m
2
, 

- przeznaczonej pod zabudowC zagrodow>Ś 
4000 m

2
, 

b) minimalna szerokoWć frontu działkiŚ 
- przeznaczonej pod zabudowC mieszkaniow> 

jednorodzinn>Ś na terenie o symbolach 
86.MR,MN i 88.MR,MN - 40 m, na terenie o 
symbolu 87.MR,MN - 50 m, 

- przeznaczonej pod zabudowC zagrodow>Ś 50 m, 
c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego w przedziale 80º-100º (nie dotyczy 
istniej>cych wydzieleM). 

 
10) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania ładu 

przestrzennego oraz kształtowania przestrzeni 
publicznych: 
a) wysokoWć ogrodzenia działki od strony dróg w 

przedziale 1,4 m - 1,7 m, 
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b) zakaz grodzenia terenu od strony kanału 
melioracyjnego (terenu o symbolach: 79.WS i 
81.WS) w odległoWci mniejszej nic 1,5 m, 

c) pozostałe ustalenia okreWlono w § 6 pkt 3 i 4 
niniejszej uchwały. 

 
25. 

KARTA TERENU nr 25 do Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Łupki 

 
  1) Symbol terenu: 89.ZL  2) Powierzchnia: 0,09 ha 
                            90.ZL …..........................ń,Ń8 ha 

 
  3) Przeznaczenia terenu:  

ZL - tereny lasów 
 
A.  Dopuszczalne funkcje i obiekty, formy 

zagospodarowania i urz>dzenia terenu: las. 
 
B.  Ustalenia dodatkowe: 

a) w obrCbie terenu dopuszcza siCŚ 
- zagospodarowanie w formie parku leWnego, 
- realizacjC drogi leWnej utwardzonej, 
- lokalizacjC miejsc wypoczynku, Wciecek 

rowerowych i pieszych, obiektów małej 
architektury. 

b) w obrCbie terenu wyklucza siC lokalizacjC 
zabudowy, w tym wiat i altan. 

 
  4) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: nie ustala siC. 
 
  5) Szczególne warunki zagospodarowania terenu: nie 

ustala siC. 
 
  6) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: nie ustala siC. 
 
  7) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

nie ustala siC. 
 
  8) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

a) zachowanie istniej>cego drzewostanu, dopuszcza 
siC wycinkC istniej>cych drzew wył>cznie ze 
wzglCdów sanitarnych, 

b) obowi>zuj> ustalenia § 7 niniejszej uchwały. 
 
  9) Szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ podziały 

zgodne z liniami rozgraniczaj>cymi poszczególnych 
terenów o symbolach: 89.ZL i 90.ZL, które zostały 
okreWlone na rysunku planu. 

 
10) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania ładu 

przestrzennego oraz kształtowania przestrzeni 
publicznych: 
a) zakaz lokalizacji noWników reklamowych, 
b) pozostałe ustalenia okreWlono w § 6 pkt 4 niniejszej 

uchwały. 
 

§ ń8. Ustalenia szczegółowe planu dla 
poszczególnych terenów komunikacji samochodowej 
wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi s> nastCpuj>ceŚ 
 

1. 
KARTA TźRźNU DLA DRÓż I ULIC nr ń do Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Łupki 
 
  1) Symbol terenu: 001.KDG1/2 2) Powierzchnia:1,53 ha 

 
  3) Klasa i nazwa drogi:KDG1/2 - teren drogi 

publicznej głównej (odcinek drogi krajowej nr 58) 

 
  4) Parametry i wyposacenieŚ 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych minimum  
50 m; poszerzenie symetrycznie po obu stronach 
osi istniej>cej jezdni, 

b) przekrój - minimum jedna jezdnia i minimum dwa 
pasy ruchu; szerokoWć jezdni minimum 7 m, 

c) dostCpnoWć do terenów przyległychŚ w uzgodnieniu 
z zarz>dc> drogi, 

d) wyposacenie minimalne: dwukierunkowa Wciecka 
rowerowa o szerokoWci minimum 2 m oddzielona 
od jezdni pasem zieleni o szerokoWci minimum  
3,5 m, 

e) w pasie drogowym dopuszcza siC lokalizacjC zatok 
autobusowych komunikacji miejskiej, 

f) dopuszcza siC lokalizacjC zatok postojowych. 
 
  5) Powi>zania z układem zewnCtrznymŚ nie dotyczy. 
 
  6) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: 
powierzchniowo do gruntu lub do kanalizacji 
deszczowej zgodnie z przepisami odrCbnymi, 

b) obowi>zuj> ustalenia § 7 niniejszej uchwały. 
 
  7) Szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ 

dopuszcza siC przeprowadzenie podziałów wył>cznie 
zgodnie z liniami rozgraniczaj>cymi, które zostały 
okreWlone na rysunku planu. 

 
  8) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania ładu 

przestrzennego oraz kształtowania przestrzeni 
publicznych: 
a) mała architektura: dopuszcza siC, 
b) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
c) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz 

lokalizacji; 
d) urz>dzenia techniczne w pasie drogowym: nie 

dopuszcza siC, 
e) zieleMŚ dopuszcza siC, wprowadzanie szpaleru 

drzew wzdłuc drogi. 
 
  9) Inne zapisyŚ skrzycowania i zjazdy z drogi krajowej 

nalecy projektować z zachowaniem warunków 
okreWlonych w odpowiednich przepisach dotycz>cych 
dróg publicznych i warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. 

 
2. 

KARTA TźRźNU DLA DRÓż I ULIC nr 2 do Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Łupki 

 
  1) Symbol terenu: 002.KDL1/2 2) Powierzchnia: 

3,38 ha 
 
  3) Klasa i nazwa drogi: 

KDL1/2 - teren drogi publicznej lokalnej (po Wladzie 
istniej>cej drogi cuclowej) 

 
  4) Parametry i wyposacenieŚ 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych minimum  
15 m; poszerzenie zgodnie z rysunkiem planu, 

b) przekrój - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu; 
szerokoWć jezdni minimum 6 m, 

c) dostCpnoWć do terenów przyległychŚ dopuszcza siC 
w przypadku braku mocliwoWci zapewnienia 
dojazdu z innej drogi, 

d) wyposacenie minimalne: chodnik o szerokoWci 
minimum 2,0 m, oWwietlenie, Wciecka rowerowa, 
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trasC ruchu rowerowego nalecy wydzielić od ruchu 
pieszego (np. zrócnicować kolor lub rodzaj 
nawierzchni) oraz zastosować odpowiednie 
oznakowanie ci>gu, 

e) zalecane poł>czenie komunikacyjne z drogami o 
symbolach 004.KDD1/2 i 005.KDD1/2 w formie 
ronda, 

f) w pasie drogowym dopuszcza siC lokalizacjC zatok 
autobusowych komunikacji miejskiej, 

g) dopuszcza siC lokalizacjC zatok postojowych, 
h) nie dopuszcza siC parkowania 

przykrawCcnikowego. 
 
  5) Powi>zania z układem zewnCtrznymŚ z drog> krajow> 

nr 58 i drog> powiatow> nr 1670 N we wsi Łupki (poza 
granicami planu). W przypadku przebudowy wł>czenia 
drogi o symbolu 002.KDL1/2 do drogi krajowej lub 
drogi powiatowej nalecy uzgodnić przebudowC zjazdu 
z zarz>dc> drogi. 

 
  6) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: 
powierzchniowo do studni chłonnych (odbiorników 
wód opadowych) lub poprzez zastosowanie 
nawierzchni półprzepuszczalnych lub do kanalizacji 
deszczowej zgodnie z przepisami odrCbnymi, 

b) obowi>zuj> ustalenia § 7 niniejszej uchwały. 
 
  7) Szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ 

dopuszcza siC przeprowadzenie podziałów wył>cznie 
zgodnie z liniami rozgraniczaj>cymi lub równolegle do 
nich w przypadku zastosowania wiCkszej szerokoWci 
pasa drogowego od minimalnego wymiaru ustalonego 
w pkt 4 lit. a) niniejszego ustCpu. 

 
  8) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania ładu 

przestrzennego oraz kształtowania przestrzeni 
publicznych: 
a) mała architektura: dopuszcza siC, 
b) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
c) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz 

lokalizacji; (nie dotyczy sezonowych i 
okolicznoWciowych straganów), 

d) urz>dzenia techniczne w pasie drogowym: 
dopuszcza siC, 

e) zieleMŚ dopuszcza siC. 
 
  9) Inne zapisy: skrzycowanie z drog> krajow> nalecy 

projektować z zachowaniem warunków okreWlonych w 
odpowiednich przepisach dotycz>cych dróg 
publicznych i warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie w 
uzgodnieniu z zarz>dc> drogi krajowej. 

 
3. 

KARTA TźRźNU DLA DRÓż I ULIC nr 3 do 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

czCWci wsi Łupki 
 
  1) Symbol terenu: 003.KDD1/2  2) Powierzchnia: 1,23 ha 
                            004.KDD1/2 ..............................0,45 ha 
                            005.KDD1/2 ..............................1,94 ha 
                            006.KDD1/2 ..............................0,45 ha 
                            007.KDD1/2 ..............................0,08 ha 
                            008.KD D1/2 .............................0,65 ha 
                            009.KDD1/2 ..............................0,07 ha 
                            010.KDD1/2 ..............................0,68 ha 
                            038.KDD1/2 ..............................0,10 ha 

 
  3) Klasa i nazwa drogi:KDD1/2 - teren drogi 

publicznej dojazdowej 

a) drogi istniej>ce o symbolach: 003.KDD1/2, 
004.KDD1/2 (poszerzenie drogi o symbolu 
004.KDD1/2 równiec po stronie północnej - poza 
granicami planu), 005.KDD1/2, 006.KDD1/2, 
007.KDD1/2, 008.KDD1/2 i 038.KDD1/2 (droga o 
symbolu 038.KDD1/2 kontynuowana jako droga 
leWna poza granicami planu), 

b) drogi planowane o symbolach: 009.KDD1/2 i 
010.KDD1/2. 

 
  4) Parametry i wyposacenieŚ 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ 
- dla dróg o symbolach 004.KDD1/2, 005.KDD1/2, 

006.KDD1/2, 007.KDD1/2, 008.KDD1/2 i 
010.KDD1/2 - minimum 12 m; 

- dla drogi o symbolu 003.KDD1/2 – minimum 
15 m; dopuszcza siC przewCcenia do 12 m - 
zgodnie z rysunkiem planu, 

- dla dróg o symbolach: 009.KDD1/2 i 038.KDD1/2 
- minimum 10 m; 

- poszerzenie istniej>cych dróg symetrycznie po 
obu stronach osi istniej>cych pasów drogowych 
oraz zgodnie z rysunkiem planu, nie dotyczy dróg 
o symbolach 003.KDD1/2 (poszerzenie zgodnie z 
rysunkiem planu) i 038.KDD1/2 (poszerzenie 
przewidziane jest po stronie południowej), 

b) przekrój - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu 
(dopuszcza siC przekrój bez wydzielonych jezdni i 
chodników), 

c) dostCpnoWć do terenów przyległychŚ bez 
ograniczeM, 

d) wyposacenie minimalne: chodnik, oWwietlenieś w 
pasie drogowym dróg o symbolach: 004.KDD1/2 i 
008.KDDD1/2 Wciecka rowerowa, trasC ruchu 
rowerowego nalecy wydzielić od ruchu pieszego 
(np. zrócnicować kolor lub rodzaj nawierzchni) oraz 
zastosować odpowiednie oznakowanie ci>gu, 

e) zakoMczenie drogi o symbolu 010.KDD1/2 placem 
do zawracania samochodów o wymiarach nie 
mniejszych nic 20 m x 20 m, 

f) w pasie drogowym dopuszcza siC lokalizacjC zatok 
autobusowych komunikacji miejskiej, 

g) dopuszcza siC lokalizacjC zatok postojowych i 
parkowanie przykrawCcnikowe. 

 
  5) Powi>zania z układem zewnCtrznymŚ z istniej>c> 

drog> o symbolu 002.KDL1/2. 
 
  6) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: 
powierzchniowo do studni chłonnych (odbiorników 
wód opadowych) lub poprzez zastosowanie 
nawierzchni półprzepuszczalnych lub do kanalizacji 
deszczowej zgodnie z przepisami odrCbnymi, 

b) w pasie drogowym drogi o symbolu 003.KDD1/2 - 
obustronne rowy odwadniaj>ce/melioracyjne, 

c) pozostałe ustalenia w § 7 niniejszej uchwały. 
 
  7) Szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ 

dopuszcza siC przeprowadzenie podziałów wył>cznie 
zgodnie z liniami rozgraniczaj>cymi lub równolegle do 
nich w przypadku zastosowania wiCkszej szerokoWci 
pasa drogowego od minimalnego wymiaru ustalonego 
w pkt 4 lit. a) niniejszej karty terenu. 

 
  8) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania ładu 

przestrzennego oraz kształtowania przestrzeni 
publicznych: 
a) mała architektura: dopuszcza siC, 
b) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji, 
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c) tymczasowe obiekty usługowo - handlowe: zakaz 
lokalizacji, 

d) urz>dzenia techniczne w pasie drogowym: 
dopuszcza siC, 

e) zieleMŚ dopuszcza siC. 
 
  9) Inne zapisy: nie ustala siC. 
 

4. 
KARTA TźRźNU DLA DRÓż I ULIC nr 4 do Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Łupki 
 
1) Symbol terenu: 011.KDW 2) Powierzchnia: 0,13 ha 
 012.KDW ...........................0,44 ha 
 013.KDW ...........................0,15 ha 
 014.KDW ...........................0,35 ha 
 015.KDW ...........................0,60 ha 
 016.KDW ...........................0,11 ha 
 017.KDW ...........................0,52 ha 
 018.KDW ...........................0,23 ha 
 020.KDW ...........................0,45 ha 
 021.KDW ...........................0,07 ha 
 027.KDW ...........................0,53 ha 
 028.KDW ...........................0,06 ha 
 029.KDW ...........................0,19 ha 
 030.KDW ...........................0,28 ha 
 031.KDW ...........................0,40 ha 
 032.KDW ...........................0,35 ha 
 035.KDW ...........................0,37 ha 
 037.KDW ...........................0,61 ha 
 039.KDW ...........................0,48 ha 
 040.KDW ...........................0,09 ha 
 041.KDW ...........................0,20 ha 
 042.KDW ...........................0,48 ha 
 043.KDW ...........................0,26 ha 
 044.KDW ...........................0,06 ha 
 045.KDW ...........................0,17 ha 
 
  3) Klasa i nazwa drogi: 

KDW - teren drogi wewnCtrznej (niepublicznej) 
 
  4) Parametry i wyposacenieŚ 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych minimum  
10 m; dla dróg o symbolach: 014.KDW, 021.KDW, 
028.KDW, 040.KDW i 044.KDW - minimum 8 m; na 
północnym zakoMczeniu drogi o symbolu 020.KDW 
- poszerzenie pasa drogowego do 20 m (w celu 
urz>dzenia placyku osiedlowego) - zgodnie z 
rysunkiem planu, 

b) przekrój - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu 
(dopuszcza siC przekrój bez wydzielonych 
odrCbnie jezdni i chodników), 

c) dostCpnoWć do terenów przyległychŚ bez 
ograniczeM, 

d) wyposacenie minimalne: oWwietlenie, dla dróg o 
symbolach: 013.KDW, 021.KDW, 028.KDW, 
030.KDW, 040.KDW i 044.KDW - plac do 
zawracania o minimalnych wymiarach okreWlonych 
na rysunku planu, 

e) dopuszcza siC lokalizacjC zatok postojowych i 
parkowanie przykrawCcnikowe. 

 
  5) Powi>zania z układem zewnCtrznymŚ 

- teren o symbolu 011.KDW - poprzez planowan> 
drogC o symbolu 010.KDD1/2 z istniej>c> drog> o 
symbolu 002.KDL1/2, 

- teren o symbolu 012.KDW - z istniej>c> drog> o 
symbolu 002.KDL1/2, 

- teren o symbolu 013.KDW - poprzez planowane 
drogi o symbolach 009.KDD1/2 i 010.KDD1/2 z 
istniej>c> drog> o symbolu 002.KDL1/2, 

- teren o symbolu 014.KDW - z istniej>cymi drogami o 
symbolach 003.KDD1/2 i 002.KDL1/2, 

- teren o symbolach 015.KDW i 017.KDW - z 
istniej>cymi drogami o symbolach: 002.KDL1/2 i 
008.KDD1/2, 

- teren o symbolu 016.KDW - z istniej>c> drog> o 
symbolu 008.KDD1/2 oraz poprzez planowan> drogC 
o symbolu 015.KDW z istniej>c> drog> o symbolu 
002.KDL1/2, 

- teren o symbolu 018.KDW - poprzez planowan> 
drogC o symbolu 017.KDW z istniej>cymi drogami o 
symbolach: 002.KDL1/2 i 008.KDD1/2 oraz poprzez 
planowan> drogC o symbolu 020.KDW z istniej>c> 
drog> o symbolu 008.KDD1/2, 

- teren o symbolu 020.KDW - z istniej>c> drog> o 
symbolu 008.KDD1/2, 

- teren o symbolu 021.KDW - poprzez planowan> 
drogC o symbolu 020.KDW z istniej>c> drog> o 
symbolu 008.KDD1/2 oraz poprzez planowane drogi 
o symbolach: 020.KDW i 017.KDW z istniej>cymi 
drogami o symbolach: 002.KDL1/2 i 008.KDD1/2 

- teren o symbolu 027.KDW - z istniej>c> drog> o 
symbolu 002.KDL1/2 oraz poprzez planowan> drogC 
o symbolu 005.KDD1/2 z istniej>c> drog> o symbolu 
002.KDL1/2, 

- teren o symbolu 028.KDW - poprzez planowan> 
drogC o symbolu 005.KDD1/2 z istniej>c> drog> o 
symbolu 002.KDL1/2, 

- teren o symbolu 029.KDW - poprzez planowane 
drogi o symbolach: 027.KDW i 005.KDD1/2 z 
istniej>c> drog> o symbolu 002.KDL1/2, 

- teren o symbolu 030.KDW - poprzez planowan> 
drogC o symbolu 027.KDW z istniej>c> drog> o 
symbolu 002.KDL1/2, 

- teren o symbolu 031.KDW - poprzez planowan> 
drogC o symbolu 005.KDD1/2 i planowan> drogC o 
symbolu 035.KDW z istniej>c> drog> o symbolu 
002.KDL1/2, 

- teren o symbolu 032.KDW - poprzez planowan> 
drogC o symbolu 031.KDW i planowany ci>g pieszo - 
jezdny o symbolu 033.KPJ oraz planowan> drogC o 
symbolu 005.KDD1/2 z istniej>c> drog> o symbolu 
002.KDL1/2, 

- teren o symbolu 035.KDW - poprzez planowan> 
drogC o symbolu 037.KDW i planowany ci>g pieszo - 
jezdny o symbolu 036.KPJ oraz planowan> drogC o 
symbolu 005.KDD1/2 z istniej>c> drog> o symbolu 
002.KDL1/2 i istniej>cym odcinkiem drogi o symbolu 
005.KDD1/2, 

- teren o symbolu 037.KDW - z istniej>cymi drogami o 
symbolach: 002.KDL1/2, 005.KDD1/2 i 006.KD1/2, 

- teren o symbolu 039.KDW - z istniej>c> drog> o 
symbolu 002.KDL1/2, 

- teren o symbolu 040.KDW - poprzez planowan> 
drogC o symbolu 039.KDW z istniej>c> drog> o 
symbolu 002.KDL1/2, 

- teren o symbolu 041.KDW - z istniej>cymi drogami o 
symbolach: 002.KDL1/2 i 005.KDD1/2, 

- teren o symbolu 042.KDW - z istniej>cymi drogami o 
symbolach: 002.KDL1/2 i 006.KDD1/2, 

- teren o symbolu 043.KDW - z istniej>cymi drogami o 
symbolach: 004.KDD1/2 i 005.KDD1/2, 

- teren o symbolu 44.KDW - poprzez drogC o symbolu 
043.KDW z istniej>cymi drogami o symbolach 
004.KDD1/2 i 005.KDD1/2, 

- teren o symbolu 045.KDW - z istniej>c> drog> o 
symbolu 005.KDD1/2. 
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  6) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 
a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: 

powierzchniowo do studni chłonnych (odbiorników 
wód opadowych) lub poprzez zastosowanie 
nawierzchni półprzepuszczalnych lub do kanalizacji 
deszczowej zgodnie z przepisami odrCbnymi, 

b) obowi>zuj> ustalenia § 7 niniejszej uchwały. 
 
  7) Szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ 

a) przeprowadzenie podziałów zgodnie z liniami 
rozgraniczaj>cymi, które zostały okreWlone na 
rysunku planu lub równolegle do nich w przypadku 
zastosowania wiCkszej szerokoWci pasa 
drogowego od minimalnego wymiaru ustalonego w 
pkt 4 lit. a) niniejszej karty terenu, 

b) dopuszcza siC zmianC przebiegu lub likwidacjC 
drogi pod warunkiem zachowania ustalonej 
minimalnej szerokoWci drogi w niniejszym ustCpieś 
w przypadku zastosowania tzw. drogi „Wlepej” - 
zakoMczenie drogi placem nawrotowym o 
minimalnych wymiarach 13,5 m x 13,5 m oraz pod 
warunkiem objCcia jednym projektem podziału i 
jedn> procedur> podziału obszaru oznaczonego na 
rysunku planu jako minimalny zakres przestrzenny 
i tak: 
- dopuszcza siC zmianC przebiegu drogi o symbolu 

013.KDW pod warunkiem objCcia jednym 
projektem podziału i jedn> procedur> podziału 
obszaru oznaczonego na rysunku planu jako 
minimalny zakres przestrzenny terenu 
(obejmuj>cego teren o symbolu 91.MN oraz teren 
drogi o symbolu 013.KDW), który nalecy obj>ć 
jednym projektem podziału w przypadku 
wprowadzenia zmiany przebiegu drogi 
wewnCtrznej lub ci>gu pieszo-jezdnego, 

- dopuszcza siC zmianC przebiegu drogi o symbolu 
028.KDW pod warunkiem objCcia jednym 
projektem podziału i jedn> procedur> podziału 
obszaru oznaczonego na rysunku planu jako 
minimalny zakres przestrzenny terenu 
(obejmuj>cego czCWć terenu o symbolu 24.MN 
oraz teren drogi o symbolu 028.KDW), który 
nalecy obj>ć jednym projektem podziału w 
przypadku wprowadzenia zmiany przebiegu drogi 
wewnCtrznej lub ci>gu pieszo-jezdnego, 

- dopuszcza siC zmianC przebiegu drogi o symbolu 
029.KDW pod warunkiem objCcia jednym 
projektem podziału i jedn> procedur> podziału 
obszaru oznaczonego na rysunku planu jako 
minimalny zakres przestrzenny terenu 
(obejmuj>cego czCWć terenu o symbolu 23.MN i 
czCWć terenu o symbolu 24.MN oraz teren drogi o 
symbolu 029.KDW), który nalecy obj>ć jednym 
projektem podziału w przypadku wprowadzenia 
zmiany przebiegu drogi wewnCtrznej lub ci>gu 
pieszo-jezdnego, 

- dopuszcza siC zmianC przebiegu drogi o symbolu 
039.KDW pod warunkiem objCcia jednym 
projektem podziału i jedn> procedur> podziału 
obszaru oznaczonego na rysunku planu jako 
minimalny zakres przestrzenny terenu 
(obejmuj>cego tereny o symbolach: 15.ML,MN, 
16.ML,MN, 17.ML,MN i 18.ML,MN oraz teren 
drogi o symbolu 039.KDW), który nalecy obj>ć 
jednym projektem podziału w przypadku 
wprowadzenia zmiany przebiegu drogi 
wewnCtrznej lub ci>gu pieszo-jezdnego, 
zmieniony układ komunikacyjny winien zapewnić 
poł>czenie komunikacyjne dla planowanej drogi o 
symbolu 040.KDW z drog> publiczn>ś 

- dopuszcza siC zmianC przebiegu drogi o symbolu 
030.KDW pod warunkiem objCcia jednym 
projektem podziału i jedn> procedur> podziału 
obszaru oznaczonego na rysunku planu jako 
minimalny zakres przestrzenny terenu 
(obejmuj>cego teren o symbolu 21.MN, czCWć 
terenu o symbolu 22.MN i czCWć terenu o 
symbolu 23.MN oraz teren drogi o symbolu 
030.KDW i czCWć terenu ci>gu pieszego o 
symbolu 047.KDX), który nalecy obj>ć jednym 
projektem podziału w przypadku wprowadzenia 
zmiany przebiegu drogi wewnCtrznej lub ci>gu 
pieszo-jezdnego; 

- dopuszcza siC zmianC przebiegu drogi o symbolu 
042.KDW pod warunkiem objCcia jednym 
projektem podziału i jedn> procedur> podziału 
obszaru oznaczonego na rysunku planu jako 
minimalny zakres przestrzenny terenu 
(obejmuj>cego tereny o symbolach: 4.ML, 5.ML i 
6.ML oraz teren drogi o symbolu 042.KDW), który 
nalecy obj>ć jednym projektem podziału w 
przypadku wprowadzenia zmiany przebiegu drogi 
wewnCtrznej lub ci>gu pieszo-jezdnego, 

- dopuszcza siC zmianC przebiegu dróg o 
symbolach: 043.KDW i/lub 044.KDW i/lub 
045.KDW i/lub ci>gu pieszego o symbolu 
046.KDX pod warunkiem objCcia jednym 
projektem podziału i jedn> procedur> podziału 
obszaru oznaczonego na rysunku planu jako 
minimalny zakres przestrzenny terenu 
(obejmuj>cego czCWć terenu o symbolu 8.ML, 
tereny o symbolach: 7.ML, 9.ML i 10.ML oraz 
teren dróg o symbolach: 043.KDW, 044.KDW, 
045.KDW i teren ci>gu pieszego o symbolu 
046.KDX), który nalecy obj>ć jednym projektem 
podziału w przypadku wprowadzenia zmiany 
przebiegu drogi wewnCtrznej lub ci>gu pieszo-
jezdnego; 

c) stan prawny dróg wewnCtrznych, powinien 
zapewniać mocliwoWć obsługi komunikacyjnej 
wszystkich terenów do nich przyległych, 

d) projekt podziału terenu ze zmienionym 
przebiegiem drogi (dróg) wewnCtrznych nalecy 
uzgodnić z Burmistrzem Pisza. 

 
  8) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania ładu 

przestrzennego oraz kształtowania przestrzeni 
publicznych: 
a) mała architektura: dopuszcza siC, 
b) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji, 
c) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz 

lokalizacji, 
d) urz>dzenia techniczne w pasie drogowym: 

dopuszcza siC, 
e) zieleMŚ dopuszcza siC. 

 
  9) Inne zapisy: zagospodarowanie poszerzonego 

północnego odcinka drogi o symbolu 020.KDW 
w formie placyku osiedlowego. 

 
5. 

KARTA TźRźNU DLA DRÓż I ULIC nr 5 do Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Łupki 

 
1) Symbol terenu: 019.KPJ   2) Powierzchnia: 0,12 ha 
 023.KPJ ..........................0,07 ha 
 024.KPJ ..........................0,04 ha 
 025.KPJ ..........................0,04 ha 
 026.KPJ ..........................0,03 ha 
 033.KPJ ..........................0,06 ha 
 036.KPJ ..........................0,07 ha 
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 048.KPJ ..........................0,03 ha 
 049.KPJ ..........................0,02 ha 
 050.KPJ ..........................0,04 ha 

 
  3) Klasa i nazwa drogi:  

KPJ - teren ci>gu pieszo - jezdnego (niepubliczny) 
 
  4) Parametry i wyposacenieŚ 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ 
- dla ci>gu pieszo-jezdnego o symbolu 026.KPJ - 

zgodnie z istniej>cym wydzieleniem, 
- dla ci>gu pieszo-jezdnego o symbolu 048.KPJ - 

minimum 6 m, 
- dla ci>gu pieszo-jezdnego o symbolu 049.KPJ - 

minimum 4 m, 
- dla ci>gu pieszo-jezdnego o symbolu 050.KPJ - 

zgodnie z rysunkiem planu, 
- dla ci>gów pieszo-jezdnych o symbolach: 

024.KPJ i 026.KPJ - plac do zawracania o 
minimalnych wymiarach okreWlonych na rysunku 
planu, 

- dla pozostałych ci>gów pieszo-jezdnych 
minimum 5,5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu, 

b) przekrój - bez odrCbnie wydzielonych jezdni i 
chodników, 

c) dostCpnoWć do terenów przyległychŚ bez 
ograniczeM, za wyj>tkiem ci>gów pieszo-jezdnych 
o symbolach 049.KPJ i 050.KPJ, z których nie 
dopuszcza siC obsługi komunikacyjnej s>siednich 
terenów przeznaczonych pod zabudowC, ci>gi 
pieszo-jezdne o symbolach 048.KPJ, 049.KPJ i 
050.KPJ powinny zapewniać dojazd do terenów 
odpowiednio o symbolach 84.ZR i 85.ZR, 

d) wyposacenie minimalne: oWwietlenieś dla ci>gów o 
symbolach: 024.KPJ i 026.KPJ - plac do 
zawracania o minimalnych wymiarach okreWlonych 
na rysunku planu, 

e) dopuszcza siC lokalizacjC zatok postojowych i 
parkowanie przykrawCcnikowe. 

 
  5) Powi>zania z układem zewnCtrznymŚ 

- teren o symbolu 019.KPJ - poprzez planowane 
drogi o symbolach: 018.KDW, 017.KDW i 
020.KDW z istniej>c> drog> o symbolu 
008.KDD1/2, 

- tereny o symbolach: 023.KPJ, 024.KPJ, 025.KPJ, 
026.KPJ - z istniej>c> drog> o symbolu 
002.KDL1/2, 

- teren o symbolu 033.KPJ - poprzez planowan> 
drogC o symbolu 005.KDD1/2 z istniej>cymi 
drogami o symbolach: 002.KDL1/2, 005.KDD1/2 i 
007.KDD1/2, 

- teren o symbolu 036.KPJ - poprzez planowan> 
drogC o symbolu 037.KDW z istniej>c> drog> o 
symbolu 002.KDL1/2, 

- teren o symbolu 048.KPJ - poprzez planowan> 
drogC o symbolu 012.KDW z istniej>c> drog> o 
symbolu 002.KDL1/2, 

- teren o symbolu 049.KPJ - poprzez planowane 
drogi o symbolach 009.KDD1/2 i 010.KDD1/2 z 
istniej>c> drog> o symbolu 002.KDL1/2, 

- teren o symbolu 050.KPJ - z istniej>c> drog> o 
symbolu 003.KDD1/2. 

 
  6) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: 
powierzchniowo do studni chłonnych (odbiorników 
wód opadowych) lub poprzez zastosowanie 
nawierzchni półprzepuszczalnych lub do kanalizacji 
deszczowej zgodnie z przepisami odrCbnymi, 

b) obowi>zuj> ustalenia § 7 niniejszej uchwały. 
 
  7) Szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ 

a) przeprowadzenie podziałów zgodnie z liniami 
rozgraniczaj>cymi okreWlonymi na rysunku planu 
lub równolegle do nich w przypadku zastosowania 
wiCkszej szerokoWci pasa drogowego od 
minimalnego wymiaru ustalonego w pkt 4 lit. a) 
niniejszego ustCpu, 

b) dopuszcza siC zmianC przebiegu ci>gu pieszo-
jezdnego o symbolu 019.KPJ pod warunkiem 
zachowania minimalnej szerokoWci ci>gu ustalonej 
w niniejszym ustCpieś w przypadku zastosowania 
tzw. drogi „Wlepej” - zakoMczenie ci>gu placem 
nawrotowym o minimalnych wymiarach 13,5 m x 
13,5 m oraz pod warunkiem objCcia jednym 
projektem podziału i jedn> procedur> podziału 
obszaru oznaczonego na rysunku planu jako 
minimalny zakres przestrzenny terenu, który nalecy 
obj>ć jednym projektem podziału w przypadku 
wprowadzenia zmiany przebiegu drogi 
wewnCtrznej lub ci>gu pieszo-jezdnego, 
obejmuj>cego czCWć terenu o symbolu 38.MN i 
teren o symbolu 39.MN oraz teren ci>gu pieszo-
jezdnego o symbolu 019.KPJ, 

c) stan prawny ci>gów pieszo-jezdnych powinien 
zapewniać mocliwoWć obsługi komunikacyjnej 
wszystkich terenów do nich przyległych (nie 
dotyczy ci>gów pieszo-jezdnych o symbolach 
049.KPJ i 050.KPJ), 

d) stan prawny ci>gów pieszo-jezdnych o symbolach 
048.KPJ, 049.KPJ i 050.KPJ powinien zapewniać 
mocliwoWć obsługi komunikacyjnej dla terenów 
ucytków rolnych (o symbolach 84.ZR i 85.ZR). 

 
  8) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania ładu 

przestrzennego oraz kształtowania przestrzeni 
publicznych: 
a) mała architektura: dopuszcza siC, 
b) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji, 
c) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz 

lokalizacji, 
d) urz>dzenia techniczne w pasie drogowym: 

dopuszcza siC, 
e) zieleMŚ dopuszcza siC. 

 
  9) Inne zapisy: nie ustala siC. 
 

6. 
KARTA TźRźNU DLA DRÓż I ULIC nr 6 do Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Łupki 
 
  1) Symbol terenu: 022.KDX  2) Powierzchnia: 0,04 ha 
 034.KDX  ........................0,02 ha 
 046.KDX  ........................0,01 ha 
 047.KDX  ........................0,07 ha 

 
  3) Klasa i nazwa drogi:  

KDX - teren publicznego ci>gu pieszego 
 
  4) Parametry i wyposacenieŚ 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych minimum 
4 m; 

b) przekrój - nie ustala siC, 
c) dostCpnoWć do terenów przyległychŚ nie dopuszcza 

siC obsługi komunikacyjnej terenów z ci>gu 
pieszego. 

 
  5) Powi>zania z układem zewnCtrznymŚ 

- teren o symbolu 022.KDX - poprzez planowan> 
drogC o symbolu 020.KDW z istniej>c> drog> o 
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symbolu 008.KDD1/2 oraz z planowan> drog> o 
symbolu 005.KDD1/2, 

- teren o symbolu 034.KDX - z planowan> drog> o 
symbolu 005.KDD1/2 oraz z ci>giem pieszo-
rowerowym wzdłuc kanału melioracyjnego, na 
terenie o symbolu 32.ZT,ZP, 

- teren o symbolu 046.KDX - poprzez planowane drogi 
o symbolach: 044.KDW i 043.KDW z istniej>cymi 
drogami o symbolach: 004.KDD1/2 i 005.KDD1/2 
oraz z ci>giem pieszo-rowerowym wzdłuc kanału 
melioracyjnego, na terenie o symbolu 31.ZT,ZP, 

- teren o symbolu 047.KDX - bezpoWrednio z istniej>c> 
drog> o symbolu 002.KDL1/2 oraz poprzez 
planowane drogi o symbolach: 030.KDW i 027.KDW 
z istniej>c> drog> o symbolu 002.KDL1/2. 

 
  6) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: 
powierzchniowo do gruntu, 

b) obowi>zuj> ustalenia § 7 niniejszej uchwały. 
 
  7) Szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ 

a) przeprowadzenie podziałów zgodnie z liniami 
rozgraniczaj>cymi okreWlonymi na rysunku planu 
lub równolegle do nich w przypadku zastosowania 
wiCkszej szerokoWci ci>gu pieszego od 
minimalnego wymiaru ustalonego w pkt 4 lit. a 
niniejszego ustCpu, 

b) dopuszcza siC zmianC przebiegu ci>gu pieszego o 
symbolu 046.KDX pod warunkiem zachowania 
minimalnej szerokoWci 4 m i poł>czenia niniejszego 
ci>gu z ci>giem pieszo - rowerowym na terenie o 
symbolu 31.ZT,ZP oraz pod warunkiem objCcia 
jednym projektem podziału i jedn> procedur> 
podziału obszaru oznaczonego na rysunku planu 
jako minimalny zakres przestrzenny terenu 
(obejmuj>cego czCWć terenu o symbolu 8.ML, 
tereny o symbolach: 7.ML, 9.ML i10.ML oraz teren 
dróg o symbolach: 043.KDW, 044.KDW, 045.KDW 
i teren ci>gu pieszego o symbolu 046.KDX), który 
nalecy obj>ć jednym projektem podziału w 
przypadku wprowadzenia zmiany przebiegu drogi 
wewnCtrznej lub ci>gu pieszo-jezdnego, 

c) dopuszcza siC zmianC przebiegu czCWci terenu 
ci>gu pieszego o symbolu 047.KDX, 
zlokalizowanego w obrCbie obszaru oznaczonego 
na rysunku planu jako minimalny zakres 
przestrzenny terenu, który nalecy obj>ć jednym 
projektem podziału w przypadku wprowadzenia 
zmiany przebiegu drogi wewnCtrznej lub ci>gu 
pieszo-jezdnego, pod warunkiem zachowania 
minimalnej szerokoWci 4 m i poł>czenia ci>gu z 

drog> wewnCtrzn> o symbolu 030.KDW oraz pod 
warunkiem objCcia jednym projektem podziału i 
jedn> procedur> podziału obszaru oznaczonego na 
rysunku planu jako minimalny zakres przestrzenny 
terenu (obejmuj>cego teren o symbolu 21.MN, 
czCWć terenu o symbolu 22.MN i czCWć terenu o 
symbolu 23.MN oraz teren drogi o symbolu 
030.KDW i czCWć terenu ci>gu pieszego o symbolu 
047.KDX), który nalecy obj>ć jednym projektem 
podziału w przypadku wprowadzenia zmiany 
przebiegu drogi wewnCtrznej lub ci>gu pieszo - 
jezdnego. 

 
  8) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania ładu 

przestrzennego oraz kształtowania przestrzeni 
publicznych: 
a) mała architektura: dopuszcza siC, 
b) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji, 
c) tymczasowe obiekty usługowo - handlowe: zakaz 

lokalizacji, 
d) urz>dzenia techniczne w pasie drogowym: 

dopuszcza siC, 
e) zieleMŚ dopuszcza siC. 

 
  9) Inne zapisy: nawierzchnia twarda lub naturalna 

wzmocniona. 
 

Rozdział IV 
USTALźNIA KOLCOWź 

 
§ ń9. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Pisza. 
 

§ 2Ń. Traci moc we fragmencie objCtym granicami 
niniejszego planu, miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy mieszkalnej, 
jednorodzinnej połoconej w obrCbie wsi Łupki - Kolonia w 
gminie Pisz zatwierdzony Uchwał> Nr XVII/176/03 Rady 
Miejskiej w Piszu z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy mieszkalnej, 
jednorodzinnej połoconej w obrCbie wsi Łupki - Kolonia w 
gminie Pisz (Dz. Urz. Województwa WarmiMsko-
Mazurskiego z 2004 r. Nr 13, poz. 215). 
 

§ 2ń. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady  
Stanisław Olender 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr L/633/10 
Rady Miejskiej w Piszu 
z dnia 29 paadziernika 2010 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Łupki 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 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, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 
124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada Miejska w 
Piszu rozstrzyga, o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do ww. projektu planu. 
 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imiC, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej  

i adres 
zgłaszaj>cego 

uwagi 

TreWć uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomoWci, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu 
planu dla 

nieruchomoWci, której 
dotyczy uwaga 

RozstrzygniCcie wójta, burmistrza albo 
prezydenta miasta*) w sprawie 

rozpatrzenia uwag 

RozstrzygniCcie Rady 
Miejskiej w Piszu, 

zał>cznik Nr... do uchwały 
nr…..z dnia …….. Uwagi 

Uwaga uwzglCdniona 
Uwaga nie 

uwzglCdniona 

Uwaga 
uwzglCd-

niona 

Uwaga nie 
uwzglCdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.04.10 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

21.04.10 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.04.10 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.04.10 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.04.10 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrzej Janicki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paweł Łazarczyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paweł Łazarczyk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bogusława 
Andrzejewska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zbigniew i Irena 
Maciuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokonanie 
zmiany dla 
nieruchomoWci o 
numerze 
geodezyjnym 
113/10 z 
zabudowy 
letniskowej na 
zabudowC 
mieszkaniow> 
jednorodzinn>.  
 
 
Zmiana 
klasyfikacji 
gruntów, 
dotycz>cych 
działek nr162/16 
i 162/17 w celu 
uzyskania 
warunków 
zabudowy.  
 
 
Zmiana funkcji 
przyjCtej w 
projekcie planu 
dla działki o 
numerze 
162/17. 
 
 
 
 
 
Zmiana linii 
zabudowy na 
terenie działki  
nr 152/2 z 20 m 
na 8 m od 
strony drogi 
oznaczonej 
symbolem 
003.KDD1/2. 
 
 
 
 
 
1. Zmiana linii 
zabudowy od 
strony drogi 
oznaczonej 
symbolem 
003.KDD1/2 z 
odległoWci 20 m 
na 8 m, 
2.Zlokalizowanie 
budynku na 
działce nr 152/5 
zgodnie z 
wydan> decyzj> 
o warunkach 
zabudowy, 
3. Poszerzenie 

 
19.ML 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68.MN; 
84.ZR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
84.ZR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
86.MR,MN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
86.MR.MN; 
003.KDD1/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19.ML - teren 
zabudowy letniskowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68.MN - teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 
84.ZR - teren ucytków 
rolnych (ł>ki i 
pastwiska). 
 
 
 
 
84.ZR - teren ucytków 
rolnych (ł>ki i 
pastwiska). 
 
 
 
 
 
 
 
 
86.MR,MN - teren 
zabudowy zagrodowej, 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 
Obowi>zuj>ca linia 
zabudowy w odległoWci 
20 m od linii 
rozgraniczaj>cych z 
drog> o symbolu 
003.KDD1/2.  
 
 
 
Obowi>zuj>ca linia 
zabudowy w odległoWci 
20m od linii 
rozgraniczaj>cych z 
drog> o symbolu 
003.KDD1/2.  
 
 Poszerzenie 
istniej>cych dróg 
symetrycznie po obu 
stronach osi 
istniej>cych pasów 
drogowych, szerokoWć 
w liniach 
rozgraniczaj>cych - 
minimum 15 m. 

 
Uwaga uwzglCdniona. 
Teren uzyskał symbol 
19.ML,MN - teren 
zabudowy letniskowej i 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej.  
 
 
 
 
 
Uwaga uwzglCdniona. 
Teren działki nr 162/17 
został wł>czony do 
terenu oznaczonego na 
rysunku planu 
symbolem 69.MN - 
teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 
 
 
Uwaga uwzglCdniona. 
Teren działki nr 162/17 
został wł>czony do 
terenu oznaczonego na 
rysunku planu 
symbolem 69.MN- 
teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 
 
 
Uwaga uwzglCdniona. 
Obowi>zuj>ca linia 
zabudowy została 
przesuniCta na 
odległoWć 8m od 
ustalonych linii 
rozgraniczaj>cych drogi 
o symbolu 003.KDD1/2. 
 
  
 
 
 
 
Uwagi zostały 
uwzglCdnione. 
Obowi>zuj>ca linia 
zabudowy została 
przesuniCta na 8 m od 
ustalonych linii 
rozgraniczaj>cych 
drogC o symbolu 
003KDD1/2.  
W treWci projektu planu 
wprowadzono zapis, ic 
obowi>zuj>ca linia 
zabudowy od strony 
drogi o symbolu 
003.KDD1/2 nie 
dotyczy działki nr 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

13.05.10 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

13.05.10 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

13.05.10 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aneta i Mariusz 
Orłowscy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariusz Pi>tek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Kuczewska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

drogi o symbolu 
003.KDD1/2 - 
działka nr 233/1- 
po jej stronie 
północnej (na 
terenie działek  
nr 146/9 i 143/1) 
ze wzglCdu na 
istniej>ca 
zabudowC i 
ogrodzenie na 
terenie działki  
nr 152/3.  
 
 
 
 
 
Zmiana 
przebiegu 
planowanej 
drogi 
dojazdowej w 
ten sposób aby 
nie przebiegała 
przez teren 
działki  
nr 162/14. 
Planowany 
przebieg drogi w 
zwi>zku z 
niewielk> 
szerokoWci> 
działki nr 
162/14, która 
bCdzie 
pomniejszona o  
5 m w 
przypadku 
realizacji 
planowanej 
drogi, 
uniemocliwi 
realizacjC 
planowanego 
budynku 
mieszkalnego.  
 
 
Nie wyraca 
zgody na 
jakiekolwiek 
inwestycje na 
swoich 
działkach nrŚ 
159/2,157/2 i 
156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Zmiana 
przebiegu 
projektowanej 
drogi przez 
teren działki nr 
160/7 poprzez 
zakoMczenie jej 
placem 
nawrotowym i 
nieł>czenie jej z 
drog> połocon> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69.MN; 
009.KDD1/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68.MN; 
66.MN.U; 
67.MN.U; 
72.U/P,  
73U/P; 
74.U/P; 
75.U/P; 
84.ZR; 
76.ZT; 
77.ZT; 
009.KDD1/2; 
010.KDD1/2; 
011.KDW; 
012KDW; 
013.KDW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68.MN; 
65.MN.U; 
84.ZR; 
009.KDD1/2; 
012KDW. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przebieg planowanej 
drogi dojazdowej 
zgodny z rysunkiem 
planu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68.MN - teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 
66.MN.U; 67.MN.U - 
teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zabudowy usługowejś 
72.U/P;73U/P; 74.U/P; 
75.U/P - teren 
zabudowy usługowo - 
produkcyjnej; 
84.ZR - teren ucytków 
rolnych (ł>ki i 
pastwiska). 
 76.ZT; 77.ZT - teren 
zieleni - pas 
techniczny do obsługi 
kanału melioracyjnegoś  
009.KDD1/2; 
010.KDD1/2 - teren 
drogi publicznej 
dojazdowej; 
011.KDW; 012KDW; 
013.KDW - teren drogi 
wewnCtrznej 
niepublicznej. 
 
 
68.MN - teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 
65.MN.U - teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zabudowy usługowejś  
84.ZR - teren ucytków 
rolnych (ł>ki i 

152/5, dla której ustala 
siC nieprzekraczaln> 
liniC zabudowy w 
odległoWci 8 m od linii 
rozgraniczaj>cych drogi 
o symbolu 003.KDD1/2. 
W zakresie poszerzenia 
drogi o symbolu 
003.KDD1/2, działka  
nr 233/1, od strony 
północnej linia 
rozgraniczaj>ca drogi 
została ustalona na 
granicy działek nr 152/3 
i 152/5 z drog> (działka 
nr 233/1). 
 
 
Uwaga uwzglCdniona. 
Przebieg drogi 
oznaczonej symbolem 
009.KDD1/2 został 
zmieniony w taki 
sposób, ce nie 
przebiega przez teren 
działki nr 162/14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwagi uwzglCdniono. 
Został zmieniony 
przebieg drogi o 
symbolu 009.KDD1/2, 
planowana droga nie 
ma poł>czenia z drog> 
o symbolu 003.KDD1/2 
(działka 
 nr 233/1), droga 
wewnCtrzna 
przebiegaj>ca przez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga 
nieuwzglCdniona. 

Ustalenia 
miejscowego 

planu 
zagospodaro-

wania 
przestrzennego 

stwarzaj> 
mocliwoWć 
realizacji 

okreWlonych w 
planie inwestycji, 

lecz ich nie 
nakazuj>. Teren 
moce pozostać w 
dotychczasowym 

ucytkowaniu, 
jeceli WłaWciciel 

nie chce 
przeprowadzać 
na tym terenie 

inwestycji. 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga 
nieuwzglCdnio

na 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
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9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.05.10 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.05.10 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.05.10 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.05.10 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dorota i Leszek 
Piwowarscy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paweł Łazarczyk,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paweł 
Waszkiewicz 
Monika 
Waszkiewicz  
 
 
 
 
 
Jacek Milewski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na działce o 
numerze 233/1 
(oznaczonej 
symbolem 
003.KDD1/2); 
2. zapewnienie 
dojazdów do 
terenów 
przeznaczonych 
w projekcie 
planu na 
ucytkowanie 
rolnicze.  
 
 
Nie wyracaj> 
zgody na 
jakiekolwiek 
inwestycje na 
swojej działce  
nr 158/2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zmiana 
lokalizacji 
projektowanej 
stacji 
transformatorow
ej na terenie 
jego działki, na 
której planuje 
realizacjC domu 
mieszkalnego. 
 
 
 
UwzglCdnienie 
mocliwoWci 
wydzielenia 
dwóch działek z 
działki 
 nr 162/5. 
 
 
 
Zlikwidowanie 
poszerzeM dróg 
publicznych o 
symbolach 
002.KDD1/2 i 
003.KDD1/2 na 
terenie działki  
nr 162/1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68.MN; 
66.MN,U; 
67.MN,U; 
70.U/P; 
71.U/P; 
72.U/P; 
84.ZR; 
009.KDD1/2; 
010.KDD1/2; 
011.KDW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
84.ZR; 
68.MN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65.MN.U, 
002.KDD 1/2 
 
 
 
 
 
 
 
65.MN.U; 
003.KDD1/2; 
002.KDD1/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pastwiska). 
009.KDD1/2 - teren 
drogi publicznej 
dojazdowej; 
012KDW - teren drogi 
wewnCtrznej 
niepublicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
68.MN - teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 
66.MN.U; 67.MN.U - 
teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zabudowy usługowejś 
70.U/P; 71.U/P; 72.U/P 
- teren zabudowy 
usługowo - 
produkcyjnej; 
84.ZR - teren ucytków 
rolnych (ł>ki i 
pastwiska). 
009.KDD1/2; 
010.KDD1/2 - teren 
drogi publicznej 
dojazdowej; 
011.KDW - teren drogi 
wewnCtrznej 
niepublicznej. 
 
 
84.ZR - teren ucytków 
rolnych (ł>ki i 
pastwiska). 
68.MN - teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 
 
 
 
 
 
 
65.MN,U - teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren 
zabudowy usługowej 
 
 
 
 
65.MN,U - teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren 
zabudowy usługowej. 
Poszerzenia dróg 
publicznych 
oznaczonych 
symbolami 
002.KDD1/2 i 
003.KDD1/2 zgodnie z 
rysunkiem planu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

teren działek nr 160/7 i 
159/2 została wł>czona 
w planowany układ 
komunikacyjny 
obsługuj>cy obszar 
planu. Został 
wyznaczony dojazd w 
postaci ci>gu pieszo-
jezdnego (o symbolu 
048.KPJ) do terenów 
przeznaczonych w 
planie pod ucytkowanie 
rolnicze. 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga uwzglCdniona. 
Lokalizacja planowanej 
stacji transformatorowej 
została zmieniona i 
wyznaczona po 
przeciwnej stronie 
drogi, połoconej na 
działce nr 233/1, na 
terenie oznaczonym 
symbolem 
82.ZR.ZP,US. 
 
 
Uwaga uwzglCdniona. 
Został wprowadzony 
zapis umocliwiaj>cy 
dokonanie podziału 
działki nr 162/5.  
 
 
 
 
Uwaga uwzglCdniona w 
zakresie przesuniCcia 
linii rozgraniczaj>cej 
drogi o symbolu 
003.KDD1/2 z terenu 
działki nr 162/1. Linia 
rozgraniczaj>ca drogi 
została ustalona na 
granicy działki nr 162/1 
z drog>, połocon> na 
działce  
nr 233/1. SzerokoWć  
15 m drogi o symbolu 
003.KDD1/2 wynika z 
koniecznoWci 
zapewnienia w pasie 
drogowym 
obustronnych rowów 
odwadniaj>cych - teren, 
przez który przebiega 
droga to teren o 
wysokim poziomie wód 
gruntowych. Droga ta 
(oznaczona na rysunku 
planu symbolem 
003.KDD1/2) nie tylko 
ma za zadanie 
zapewnić obsługC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga nie 
została 

uwzglCdniona. 
Ustalenia 

miejscowego 
planu 

zagospodaro-
wania 

przestrzennego 
stwarzaj> 
mocliwoWć 
realizacji 

okreWlonych w 
planie inwestycji, 

lecz ich nie 
nakazuj>. Teren 
moce pozostać w 
dotychczasowym 

ucytkowaniu, 
jeceli WłaWciciel 

nie chce 
przeprowadzać 
na tym terenie 

inwestycji. 
 

 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uwaga 

nieuwzglCdniona 
w zakresie 

przesuniCcia linii 
rozgraniczaj>cej 
drogi o symbolu 
002.KDL1/2 z 
terenu działki  

nr 162/1. 
Poszerzenie 

drogi o symbolu 
002.KDL1/2 do 

szerokoWci 15 m 
wyznaczone 

zostało 
symetrycznie 

wzglCdem 
istniej>cego pasa 

drogowego,  
po przeciwnej 

stronie tej drogi 
tereny tec s> 
przeznaczone 

pod zabudowC. 
Poszerzenie 

drogi jest 
wymagane w 

celu zapewnienia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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na 
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na 
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komunikacyjn> do 
terenów przylegaj>cych 
do niej w granicach 
planu, zapewnia tec 
dojazd do terenów 
zabudowanych oraz 
ucytkowanych rolniczo 
zlokalizowanych w 
znacznej odległoWci 
poza granicami planu.  

odpowiedniej 
szerokoWci pasa 
drogowego dla 

lokalizacji 
niezbCdnego 
wyposacenia 

drogi w jezdniC  
o szerokoWci 

minimum 6 m, 
chodniki o 
szerokoWci 

minimum 2 m 
oddzielone 

pasem zieleni od 
jezdni, WcieckC 
rowerow> oraz 

sieci 
infrastruktury 
technicznej. 

 

 
 
 
 

Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr L/633/10 
Rady Miejskiej w Piszu 
z dnia 29 paadziernika 2010 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Łupki 

 
ROZSTRZYżNIBCIź O SPOSOBIź RźALIZACJI, ZAPISANYCH W MIźJSCOWYM PLANIź ZAżOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO INWESTYCJI Z ZAKRźSU INŻRASTRUKTURY TźCHNICZNźJ, KTÓRź NALźb= DO ZADAL 

WŁASNYCH żMINY, ORAZ ZASADACH ICH ŻINANSOWANIA. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
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, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 
2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 
1043) Rada Miejska w Piszu rozstrzyga, co nastCpujeŚ 

 
§ ń. 1. Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej słuc>cych zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaMców zalicza 

siC inwestycje wymienione w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz>dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z póaniejszymi zmianami). 
 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zaliczane do zadaM własnych gminy, zapisane w planie obejmuj>Ś 
 
  a) budowC dróg gminnych oraz ich oWwietlenie na terenach oznaczonych symbolami: 

 
- 002.KDL1/2 - droga klasy lokalnej o długoWci około 2317 mb, budowa jezdni o dwóch pasach ruchu, szerokoWć jezdni 

minimum 6 m, budowa ronda na skrzycowaniu z drogami o symbolach: 004.KDD1/2 i 005.KDD1/2, budowa 
obustronnego chodnika na całej długoWci drogi o minimalnej szerokoWci 2 m oraz budowa Wciecki rowerowej, 

 
- 003.KDD1/2, 004.KDD1/2, 005.KDD1/2, 006.KDD1/2, 007.KDD1/2, 008.KDD1/2, 009.KDD1/2, 010.KDD1/2, 

038.KDD1/2 - drogi klasy dojazdowej o ł>cznej długoWci 4528 mb, budowa na całej długoWci drogi jezdni o dwóch pasach 
ruchu i minimum jednostronnego chodnika lub przekrój bez odrCbnie wydzielonej jezdni i chodnika, wzdłuc dróg o 
symbolach: 004.KDD1/2 i 008.KDD1/2 oraz budowa Wciecki rowerowej, 

 
  b) budowC publicznych ci>gów pieszych o minimalnej szerokoWci 4 m o ł>cznej długoWci 352,5 mb oraz ich oWwietlenie na 

terenach oznaczonych symbolami: 022.KDX, 034.KDX, 046.KDX, 047.KDX, 
 
  c) budowC wodoci>gów i urz>dzeM wodoci>gowych w pasach drogowych dróg publicznych, 
 
  d) budowC kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych dróg publicznych wraz z urz>dzeniami kanalizacyjnymi. 
 

3. Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, okreWlone w art. 7 ust.1 ustawy o samorz>dzie 
gminnym, jak: 

 
- zaopatrzenie w energiC elektryczn>, 
 
- zaopatrzenie w energiC ciepln>, 
 
- zaopatrzenie w gaz,
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podlegaj> dodatkowo regulacjom ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z 
póan. zm.). Zaopatrzenie w te media realizuj> przedsiCbiorstwa energetyczne. Inwestycje te nie s> finansowane z udziałem 
Wrodków z budcetu Gminy. Wskazane w ustawie Prawo energetyczne zadania własne Gminy, finansowane z budcetu Gminy, 
obejmuj> wykonanie oWwietlenia tych dróg, których Gmina jest zarz>dc>. 
 

§ 2. Inwestycje wymienione w § 1 ust. 2 nalecy realizować zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i aktualn> 
wiedz> techniczn> w okresie realizacji, w sposób nienaruszaj>cy ustaleM planu. 

 
§ 3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, ujCtych w 

planie, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póan. zm.) 
oraz przepisom ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz>du terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, 
poz. 526 z póan. zm.), przy czym: 
 
  1) przychody i wydatki (w tym nazwy zadaM inwestycyjnych i aródła ich finansowania w okresie wieloletnim) ustalane s> 

przez RadC Miejsk> w Piszu w uchwale budcetowej, 
 
  2) aródłem finansowania inwestycji gminnych s> w całoWci lub w czCWci budcet Gminy Pisz, aródła zewnCtrzne (np.: fundusze 

strukturalne Unii Europejskiej, dotacje z budcetu paMstwa, aródła z Funduszy Ochrony Vrodowiska i Gospodarki Wodnej 
itp.), porozumienia publiczno - prywatne, 

 
  3) mog> zostać pobrane zgodnie z ustaw> z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoWciami oraz ustaw> z dnia           

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym opłaty adiacenckie i opłaty planistyczne. 
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OBWIESZCZENIE 

Starosty źłckiego 

z dnia 11 marca 2011 r. 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomoWci Wredniego miesiCcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka  

w placówce opiekuMczo-wychowawczej Domu Vw. Faustyny „Pomocna DłoM” Caritas Diecezji źłckiej w 2011 r. 

 

§ 1. Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z 
póan. zm.) ustalam Wredni miesiCczny koszt utrzymania jednego dziecka w Domu Vw. Faustyny „Pomocna DłoM” Caritas 
Diecezji Ełckiej w Ełku, ul. Wojska Polskiego 45 w wysokoWci - 2 378,68 zł (słownie złotychŚ dwa tysi>ce trzysta 
siedemdziesi>t osiem 68/100). 

 
§ 2. Powycsze obwieszczenie zostaje ogłoszone w Dzienniku UrzCdowym Województwa WarmiMsko-Mazurskiego. 

 
Starosta Ełcki 
Krzysztof Piłat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


