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Zał�cznik nr 2 
do uchwały nr XLIV/195/10 
Rady Gminy Grunwald z siedzib� 
w Gierzwałdzie 
z dnia 19 pa�dziernika 2010 r. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, 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 Gminy Grunwald z siedzib� w Gierzwałdzie postanawia, co nast�puje: 
 

1. Do projektu planu nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

2. W zwi�zku z tre�ci� § 8 pkt 10 uchwały w granicach planu nie wyst�puj� zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 
technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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UCHWAŁA Nr XLIV/196/10 

Rady Gminy Grunwald z siedzib � w Gierzwałdzie 

z dnia 19 pa �dziernika 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego gminy Grunwald  

w obr �bie geodezyjnym Korsztyn. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 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) i art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.  
Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141,  
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, 
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r.  
Nr 123, poz. 803, 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 
Gminy Grunwald z siedzib� w Gierzwałdzie uchwala,  
co nast�puje 

 
§ 1. 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego gminy Grunwald z siedzib� w Gierzwałdzie 
w obr�bie geodezyjnym Korsztyn zwany dalej „planem”. 

 
2. Ustalenia planu stanowi� tre�� niniejszej uchwały. 
 
§ 2. 1. Granice planu okre�la uchwała Nr XXXIV/166/09 

Rady Gminy Grunwald z siedzib� w Gierzwałdzie z dnia  
18 grudnia 2009 r. w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Grunwald z siedzib� w Gierzwałdzie w obr�bie 
geodezyjnym Korsztyn. 
 

2. Rysunek planu, sporz�dzony na mapie zasadniczej 
w skali 1:1000, stanowi zał�cznik Nr 1  do uchwały 
i obowi�zuje w nast�puj�cym zakresie ustale� planu: 
 
  a) granic planu, 
 
  b) inii rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym przeznaczeniu 

i zasadach zagospodarowania; 
 
  c) stref ochrony rowu melioracyjnego, 
 
  d) udokumentowanych złó� kruszywa naturalnego 

„Korsztyn”, 
 
  e) filarów ochronnych dla linii elektroenergetycznych, 
 
  f) oznacze� przeznaczenia terenu na cele: PG - 

działalno�ci górniczej, PR – zabudowy produkcji rolnej, 
RL – rolne, WS – wód otwartych – rowu melioracyjnego. 
 
3. Oznaczenia na rysunku planu: granica Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Drw�cy, droga 
gminna oraz teren, na którym obowi�zuje prawomocne 
pozwolenie na budow� stanowi� tre�� informacyjn� planu. 
 

4. Rozstrzygni�cia wymagane przepisami art. 20 ust. 1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
zawiera zał�cznik Nr 2 do uchwały. 

 
5. W granicach planu nie ustala si� inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, nale��cych do zada� 
własnych gminy. 

 
§ 3. Ustalenia dotycz�ce przeznaczenia terenów: 
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1.  
 

Oznaczenie terenu Przeznaczenie terenu na cele: 
1 PG, 2 PG działalno�ci górnicze 
1 PR zabudowy produkcji rolnej 
1 RL, 2 RL rolne 
1 WS wód otwartych – rowu melioracyjnego 

 
2. Tereny oznaczone w rysunku planu symbolami: 

1PG i 2PG przeznacza si� na cele obszaru i terenu 
górniczego, wydobywania kruszywa naturalnego (kopaliny 
pospolitej) w rozumieniu przepisów prawa geologicznego 
i górniczego. 

 
3. W granicach terenów oznaczonych w rysunku planu 

symbolami: 1PG i  2PG obowi�zuje zakaz zabudowy 
obiektami budowlanymi, za wyj�tkiem: obiektów 
budowlanych, sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej 
oraz obsługi komunikacji, zwi�zanych z prowadzeniem 
działalno�ci górniczej. 

 
4. W/w działalno�� górnicza stanowi inwestycj�  

celu publicznego o znaczeniu gminnym w rozumieniu 
przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w zwi�zku z przepisami o  gospodarce 
nieruchomo�ciami wraz z przepisami geologicznymi 
i górniczymi. 

 
5. Na terenach oznaczonych w rysunku planu 

symbolami: 1PG i 2PG z tytułu przepisów prawa 
geologicznego i górniczego w ochronie zło�a obowi�zuj� 
zasady jego eksploatacji okre�lone w projekcie 
zagospodarowania zło�a. 

 
§ 4. Ustalenia dotycz�ce parametrów i wska�ników 

kształtowania zabudowy: 
 

1. 
 
Oznaczenie 

terenu Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy 

1PR 1. Zabudow� nale�y kształtowa� jako budynki wolnostoj�ce 
do wysoko�ci dwóch kondygnacji nadziemnych.  
2. Zadaszenia zabudowy nale�y kształtowa� w formie dachów 
jednospadowych, dwuspadowych lub wielospadowych o k�cie 
nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju 
poziomego budynku w przedziale 5°-35°.  
3. Maksymaln� powierzchni� zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki ustala si� w wielko�ci 75%.  
4. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki powinien wynosi� 5%. 
5. Ustala si� mo�liwo�� realizacji inwestycji in�ynierskich do 
obsługi produkcji rolnej (np. silosy, zbiorniki, kominy itp.) 

 
2. Nieustalone w planie warunki zabudowy 

i zagospodarowania terenu reguluj� (odpowiednio) 
wła�ciwe przepisy budowlane. 
 

3. W granicach planu dla terenu oznaczonego 
w rysunku planu symbolem 1RP ustala si� zakresie 
gospodarki odpadami: 
 
a) gromadzenie odpadów nast�puje w miejscach 

i pojemnikach w granicach nieruchomo�ci, 
 
  b) wywóz odpadów na gminne składowisko odpadów. 

 
§ 5. Ustalenia dotycz�ce zasad podziału terenu na 

działki budowlane. 
 
1. W granicach planu podział terenu na działki 

budowlane powinien spełnia� warunki okre�lone dla 

działki budowlanej przepisami art. 2 pkt 12 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz 
z ustaleniami i rysunkiem planu, z zachowaniem zasady, 
�e minimalna powierzchnia działki budowlanej stanowi 
4000 m2. 

 
§ 6. W granicach planu nie ustala si� zasad 

dotycz�cych ochrony dziedzictwa kulturowego. 
 
§ 7. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony �rodowiska 

i przyrody. 
 
1. W granicach terenów oznaczonych w rysunku planu 

symbolami: 1PG i 2PG maj� zastosowanie przepisy prawa 
ochrony �rodowiska wraz z przepisami prawa 
geologicznego i górniczego. 

 
2. Z tytułu przepisów geologicznych i  górniczych 

zezwala si� na składowanie w wyrobiskach 
poeksploatacyjnych mas ziemnych, w szczególno�ci 
piasku stanowi�cego produkt uboczny w procesie 
wydobywania kruszywa naturalnego. 

 
3. Wypełnianie wyrobisk poeksploatacyjnych w/w 

produktem oraz rozplantowanie nadkładu składaj� si� na 
etapy rekultywacji, o której mowa w § 9 uchwały. 

 
4. Gospodarowanie w/w: produktem i nadkładem nie 

podlega przepisom o odpadach. 
 

5. Wydobywanie kruszywa naturalnego powinno 
odbywa� si� przy zachowaniu naturalnego poziomu wody 
gruntowej. Nie zezwala si� na sztuczne obni�enie lustra 
wody gruntowej. 

 
6. Teren w granicach planu poło�ony jest 

bezpo�rednim s�siedztwie obszaru Natura 2000 Dolina 
Drw�cy PLH 280001. Przed uzyskaniem koncesji na 
wydobycie kruszywa nale�y przeprowadzi� ocen� 
oddziaływania przedsi�wzi�cia na �rodowisko, w tym na 
obszar Natura 2000. 

 
7. Dopuszcza si� eksploatacj� zło�a pod warunkiem, 

�e przeprowadzona ocena oddziaływania na �rodowisko 
wyka�e brak znacz�co negatywnego oddziaływania 
przedsi�wzi�cia na �rodowisko, w tym na obszar Natura 
2000. 

 
§ 8. Ustalenia dotycz�ce granic i sposobów 

zagospodarowania terenu podlegaj�cego ochronie, 
okre�lonych na podstawie przepisów geologicznych 
i górniczych. 
 

1. W granicach terenów oznaczonych w rysunku planu 
symbolami: 1PG i 2PG ustanowienie u�ytkowania 
górniczego wymaga uzyskania koncesji, o której mowa 
w przepisach geologicznych i górniczych. 
 

2. Udzielenie w/w koncesji wymaga uzgodnienia 
z Wójtem Gminy Grunwald na podstawie ustale� planu. 
 

3. Stosunki s�siedzkie i odpowiedzialno�� przedsi�biorcy 
za szkody z tytułu działalno�ci obj�tej koncesj�, o której 
mowa w pkt 1, reguluj� przepisy prawa geologicznego 
i górniczego wraz z przepisami Kodeksu Cywilnego. 
 

4. W granicach terenów oznaczonych w rysunku planu 
symbolami: 1PG i 2PG ustala si� pasy ochronne od 
gruntów s�siednich – o szeroko�ci 6 m terenu przyległego 
do granic w/w terenów. 
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5. W w/w pasach ochronnych obowi�zuje zakaz 
eksploatacji zło�a. Zezwala si� na wykorzystanie w/w 
obszarów do celów zwi�zanych z organizacj� eksploatacji, 
w tym do czasowego składowania nadkładu. 
 

§ 9. Ustalenia dotycz�ce obszaru wymagaj�cego 
rekultywacji. 
 

1. Tereny oznaczone w rysunku planu symbolami: 
1PG i 2PG podlegaj� rekultywacji w rozumieniu przepisów 
o ochronie gruntów rolnych i le�nych. 
 

2. Roboty rekultywacyjne terenów oznaczonych 
w rysunku planu symbolami: 1PG i 2PG powinny polega� na: 
 
  a) wypełnieniu piaskiem (stanowi�cym produkt uboczny 

w procesie wydobywania kruszywa naturalnego) 
wyrobisk, 

 
  b) rozplantowaniu nadkładu w sposób zapobiegaj�cy 

trwałemu zniekształceniu rze�by terenu, 
 
  c) pozostawieniu powstałych w wyniku działalno�ci 

górniczej powierzchniowych zbiorników wodnych. 
 

3. Likwidacj� wyrobisk i rekultywacj� terenu 
poeksploatacyjnego nale�y prowadzi� na podstawie 
decyzji wła�ciwego starosty, stosownie do wymaga� 
przepisów o ochronie gruntów rolnych i le�nych. 

 
§ 10. Ustalenia dotycz�ce zasad budowy 

i modernizacji systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej z tytułu prowadzenia działalno�ci górniczej. 
 

1. W zwi�zku z wywozem kruszywa z terenów: 1PG 
i 2PG, z tytułu przepisów o drogach publicznych dla drogi 
wojewódzkiej nr 542 Rychnowo-Działdowo, obowi�zuje 
dopuszczalne obci��enie 8t na pojedyncz� o� pojazdu. 
W przypadku stwierdzenia pogorszenia si� stanu 
technicznego dróg z tytułu w/w wywozu kruszywa, 

zarz�dca drogi mo�e ograniczy� mas� całkowit� 
pojazdów i dopuszczalne naciski na o� w celu ochrony 
dróg przed zniszczeniem oraz uzale�ni� korzystanie 
z dróg powiatowych pojazdom przekraczaj�cym obecn� 
norm� nacisku pod warunkiem dokonania przebudowy 
w celu uzyskania wy�szej no�no�ci drogi. 

 
2. Po zako�czeniu rekultywacji terenu w granicach 

planu w zakresie sieci i urz�dze� infrastruktury 
telekomunikacyjnej maj� zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z pó�n. zmianami) wraz 
z przepisami ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U.  
z 2010 r. Nr 106, poz. 675 z pó�n. zmianami) oraz 
wła�ciwymi rozporz�dzeniami wykonawczymi do w/w ustaw. 
 

§ 11. Ustalenia dotycz�ce stawek z tytułu art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
 

Oznaczenie terenu Stawka w % 
1 PG, 2 PG 30 
1 PR 30 
1 RL, 2 RL 30 
1 WS 30 

 
§ 12. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

2. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy 
Grunwald. 
 

§ 13. Uchwała wchodzi w �ycie po 30 dniach od daty 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady Gminy  
Sławomir Matuszewski 
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Zał�cznik nr 1 
do uchwały nr XLIV/196/10 
Rady Gminy Grunwald  
z siedzib� w Gierzwałdzie 
z dnia 19 pa�dziernika 2010 r. 
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Zał�cznik nr 2 
do uchwały nr XLIV/196/10 
Rady Gminy Grunwald 
z siedzib� w Gierzwałdzie 
z dnia 19 pa�dziernika 2010 r. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, 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 Gminy Grunwald z siedzib� w Gierzwałdzie postanawia, co nast�puje: 

1. Do projektu planu nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
2. Stwierdza si� zgodno�� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grunwald z siedzib�  

w Gierzwałdzie w obr�bie geodezyjnym Korsztyn z ustaleniami zmiany studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Grunwald, uchwalonej uchwał� Nr XXIX/130/09 Rady Gminy Grunwald z siedzib� w Gierzwałdzie  
z dnia 14 sierpnia 2009 r. 

3. W zwi�zku z tre�ci� § 2 pkt 5 uchwały w granicach planu nie wyst�puj� zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 
technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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UCHWAŁA Nr XLIV/197/10 

Rady Gminy Grunwald z siedzib � w Gierzwałdzie 

z dnia 19 pa �dziernika 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego  

gminy Grunwald w obr �bie geodezyjnym St �bark. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 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) i art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r.  
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 
123, poz. 803, 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 Gminy Grunwald z siedzib� w Gierzwałdzie, po 
stwierdzeniu zgodno�ci planu z ustaleniami zmiany studium 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Grunwald, uchwalonej uchwał� Nr XXIX/130/09 Rady Gminy 
Grunwald z siedzib� w Gierzwałdzie z dnia 14 sierpnia 2009 r. 
uchwala, co nast�puje:  

 
§ 1. 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego gminy Grunwald w obr�bie geodezyjnym 
St�bark, zwany dalej „planem”. 
 

2. Ustalenia planu stanowi� tre�� niniejszej uchwały.  
 

§ 2. 1. Granice planu okre�la uchwała Nr XXXIV/163/09 
Rady Gminy Grunwald z siedzib� w Gierzwałdzie  
z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie przyst�pienia do 
sporz�dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Grunwald w obr�bie geodezyjnym 
St�bark. 

 
2. Rysunek planu stanowi zał�cznik Nr 1 do uchwały.  

 

3. Zał�cznik Nr 1 do uchwały, sporz�dzony na mapie 
sytuacyjno-wysoko�ciowej w skali 1:1000, obowi�zuje 
w nast�puj�cym zakresie ustale� planu:  
  a) granic planu,  
  b) linii rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym przeznaczeniu 

i zasadach zagospodarowania,  
  c) nieprzekraczalnych linii zabudowy,  
  d) oznacze� przeznaczenia terenów na cele: MU ̂ 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej, KD - dróg 
publicznych gminnych, KDW – drogi wewn�trznej.  

 
4. Oznaczenia w rysunku planu: „droga gminna, droga 

powiatowa i zasady cech geometrycznych podziału terenu 
na działki budowlane” stanowi� tre�� informacyjn� planu.  
 

5. Rozstrzygni�cia wymagane przepisami art. 20 ust. 1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
zawiera zał�cznik Nr 2 do uchwały.  

 
§ 3. Ustalenia dotycz�ce przeznaczenia terenów:  

 
1.  
Oznaczenie terenu Przeznaczenie terenu na cele: 

1 MU, 2 MU, 3MU, 4 MU zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
1 KD, 2KD dróg publicznych gminnych 
1 KDW drogi wewn�trznej 

 
§ 4. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony 

i kształtowania ładu przestrzennego:  
 

1. W granicach planu zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego okre�lone s� ustaleniami:  
  a) nieprzekraczalnych linii zabudowy,  
  b) zasad kształtowania zabudowy.  

 
§ 5. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony �rodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego.  
 


