
A��C���D�=��2�F B� �
�F�C %��E �����"�:�DF>.�����D�C�F������� � � /F�!�	5���	��
�

>�05�>

Zał�cznik nr 2 
do uchwały nr XLVII/602/10 
Rady Miejskiej w Piszu 
z dnia 13 sierpnia 2010 r. 

 
Zgodnie z art. 17 pkt 11 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) termin wnoszenia uwag do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej cz��ci Pisza, pomi�dzy drog� na pla�� miejsk� a granic� 
administracyjn� miasta wyznaczono do dnia 28 maja 2010 r. W wyznaczonym terminie nie wpłyn�ły uwagi, wobec 
powy�szego nie rozstrzygano o sposobie ich rozpatrzenia. 
 
 

Zał�cznik nr 3 
do uchwały nr XLVII/602/10 
Rady Miejskiej w Piszu 
z dnia 13 sierpnia 2010 r. 

 
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 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319 i 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) Rada Miejska w Piszu 
rozstrzyga w sprawie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy oraz 
zasad ich finansowania. 

W granicach planu wskazuje si� nast�puj�ce nowe tereny jako przestrzenie publiczne nale��ce do zada� własnych 
gminy, finansowane z bud�etu Gminy: 
 
I. Budowa infrastruktury technicznej: 
  - sie	 wodoci�gowa – długo�	 około 2300 m, 
  - sie	 kanalizacyjna tłoczna - długo�	 około 1600 m, 
  - sie	 kanalizacyjna grawitacyjna – długo�	 około 900 m. 
 
II. Budowa dróg publicznych, wewn�trznych i ci�gów pieszych: 
  - nawierzchnia drogi lokalnej oznaczonej symbolem: B-22KDL, 
  - nawierzchnia dróg dojazdowych oznaczonych symbolami: B-23KDD, B-24KDD, B-25KDD, 
  - nawierzchnia ci�gu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem: B-26KX, 
  - nawierzchnia ci�gów pieszo-rowerowych oznaczonych symbolami: B-27KX, B-28KX. 
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UCHWAŁA Nr XLVII/603/10 

Rady Miejskiej w Piszu 

z dnia 13 sierpnia 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego cz ��ci wsi Snopki 

i cz��ci miasta Pisz II, dla obszaru złó � piasku kwarcowego. 

 
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) oraz  
art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 29 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  
i 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) oraz 
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i le�nych (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) Rada Miejska w Piszu 
uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1. 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu poło�onego cz��ciowo w obr�bie 
wsi Snopki i cz��ciowo w obr�bie miasta Pisz II, 
obejmuj�cy tereny zakładu produkcji wyrobów 
silikatowych oraz teren złó� piasku kwarcowego, zwany 
dalej planem. 
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2. Celem regulacji prawnych zawartych w ustaleniach 
planu jest okre�lenie przeznaczenia oraz zasad 
i sposobów zagospodarowania terenów w zakresie 
i granicach okre�lonych Uchwał� Nr XLIX/595/06 Rady 
Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie 
przyst�pienia do sporz�dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego cz��ci wsi Snopki 
i cz��ci miasta Pisz II, dla obszaru złó� piasku 
kwarcowego. 

 
3. Plan składa si� z nast�puj�cych elementów 

stanowi�cych integralne cz��ci uchwały: 
 
  1) ustale� planu stanowi�cych tre�	 niniejszej uchwały; 
 
  2) rysunku planu w skali 1:1000 stanowi�cego zał�cznik 

Nr 1 do niniejszej uchwały; 
 
  3) rozstrzygni�cia o zgodno�ci planu ze Studium 

Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, stanowi�cego 
zał�cznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 

 
  4) rozstrzygni�cia o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu, stanowi�cego zał�cznik 
Nr 3 do niniejszej uchwały; 

 
  5) rozstrzygni�cia o  sposobie realizacji, zapisanych 

w planie inwestycji z  zakresu infrastruktury 
technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, stanowi�cego 
zał�cznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 

 
Rozdział I 

Ustalenia ogólne dla całego obszaru obj �tego planem 
 

§ 2. 1. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu s� obowi�zuj�cymi ustaleniami planu: 
 
  1) granice terenu obj�tego planem; 
 
  2) linie rozgraniczaj�ce tereny o  ró�nym sposobie 

u�ytkowania – obowi�zuj�ce i orientacyjne; 
 
  3) sposób u�ytkowania terenów oznaczony symbolem 

cyfrowo - literowym; 
 
  4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 
 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu 
niewymienione w  ust. 1  pełni� funkcje informacyjne lub 
orientacyjne. 
 

3. Ilekro	 w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 
 
  1) planie – nale�y przez to rozumie	 ustalenia i rysunek 

planu, o których jest mowa w § 1 niniejszej uchwały; 
 
  2) przeznaczeniu podstawowym – nale�y przez to 

rozumie	 przeznaczenie, które obowi�zuje na 
obszarze ograniczonym liniami rozgraniczaj�cymi 
i wyró�nionym na rysunku planu kolejnym symbolem 
cyfrowo-literowym; 

 
  3) przeznaczeniu dopuszczalnym – nale�y przez to 

rozumie	 przeznaczenie inne ni� podstawowe, które 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe 
lub stanowi alternatyw� dla przeznaczenia 
podstawowego – z wykluczeniem lokalizowania funkcji 

koliduj�cych ze sob� na jednym obszarze funkcjonalnym 
oznaczonym na rysunku planu symbolem; 

 
  4) powierzchni biologicznie czynnej – nale�y przez to 

rozumie	 grunt rodzimy pokryty ro�linno�ci� na działce 
budowlanej a tak�e 50% powierzchni tarasów 
i stropodachów urz�dzonych jako stałe kwietniki lub 
trawniki na podło�u zapewniaj�cym ich naturaln� 
wegetacj�, o powierzchni nie mniejszej ni� 10 m2; 

 
  5) powierzchni zabudowy – nale�y przez to rozumie	 

sum� powierzchni rzutów poziomych budynków 
i nadziemnych obiektów budowlanych zlokalizowanych 
na wyró�nionym obszarze albo stosunek tej 
powierzchni do powierzchni obszaru; 

 
  6) drogach wewn�trznych – nale�y przez to rozumie	 

drogi niezaliczone do �adnej kategorii dróg 
publicznych, w szczególno�ci drogi obsługuj�ce 
projektowane zespoły zabudowy oraz drogi dojazdowe 
do terenów eksploatowanych złó�. Dojazd do 
nieruchomo�ci z drogi wewn�trznej wymaga prawnego 
zapewnienia jej dost�pu do drogi publicznej; 

 
  7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nale�y przez to 

rozumie	 lini�, której nie mo�e przekroczy	 �ciana 
budynku, nie dotyczy ona natomiast:, balkonów, 
wykuszy i daszków wysuni�tych mniej ni� 0,9 m oraz 
elementów przedwej�ciowych, jak: podesty, schody, 
pochylnie dla osób niepełnosprawnych; 

 
  8) ogólnodost�pna – oznacza dost�pna dla wszystkich 

bez ogranicze�, w tym opłat; 
 
  9) rekultywacji gruntów – nale�y przez to rozumie	 

przywrócenie gruntom zdegradowanym warto�ci 
u�ytkowych lub przyrodniczych przez wła�ciwe 
ukształtowanie rze�by terenu, poprawienie 
wła�ciwo�ci fizycznych i  chemicznych, uregulowanie 
stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie 
skarp oraz zbudowanie niezb�dnych dróg; 

 
10) projekcie zagospodarowania zło�a – nale�y przez to 

rozumie	 specjalistyczne opracowanie ustalaj�ce 
sposób bezpiecznego i  efektywnego prowadzenia 
robót wydobywczych zapewniaj�cych racjonalne 
wykorzystanie kopaliny oraz ustalenie warunków 
ochrony �rodowiska i  rekultywacji terenów 
poeksploatacyjnych; 

 
11) planie ruchu – nale�y przez to rozumie	 plan ruchu 

zakładu górniczego, w rozumieniu ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z  pó�n. zmianami), 
zatwierdzony w formie decyzji przez wła�ciwy organ 
nadzoru górniczego; 

 
12) koncesji – nale�y przez to rozumie	 koncesj� na 

działalno�	 w zakresie wydobywania kopalin ze złó�, 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo 
geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, 
poz. 1947 z pó�n. zmianami); 

 
13) obszarze górniczym – nale�y przez to rozumie	 

przestrze�, w  granicach której przedsi�biorca jest 
uprawniony do wydobywania kopaliny oraz 
prowadzenia robót górniczych zwi�zanych 
z wykonywaniem koncesji; 
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14) terenie górniczym – nale�y przez to rozumie	 
przestrze� obj�t� przewidywanymi szkodliwymi 
wpływami robót górniczych zakładu górniczego; 

 
15) zło�u kopaliny – nale�y przez to rozumie	 naturalne 

nagromadzenie minerałów w  formie piasków 
kwarcowych udokumentowane wynikami bada� 
geologicznych, których wydobycie jest uzasadnione 
gospodarczo. 
 
4. Ustala si� nast�puj�ce przeznaczenie terenu dla 

obszarów wyró�nionych na rysunku planu: 
 
  1) obszary oznaczone symbolem P – tereny obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów; 
 
  2) obszary oznaczone symbolem PG – tereny górnicze 

powierzchniowej eksploatacji złó� piasku kwarcowego; 
 
  3) obszary oznaczone symbolem U – tereny usług 

i zabudowy usługowej; 
 
  4) obszary oznaczone symbolem ZO – tereny zieleni 

nieurz�dzonej o funkcji pasa ochronnego terenów 
górniczych; 

 
  5) obszary oznaczone symbolem E – tereny urz�dze� 

infrastruktury elektroenergetycznej; 
 
  6) obszary oznaczone symbolem K – tereny urz�dze� 

kanalizacyjnych – przepompownie; 
 
  7) obszary oznaczone symbolem KDW – tereny dróg 

wewn�trznych. 
 

Rozdział II 
Ustalenia w zakresie kształtowania  

przestrzeni publicznych oraz terenów  
i obiektów podlegaj �cych ochronie 

 
§ 3. Na terenie obj�tym planem nie wyznacza si� 

obszarów przestrzeni publicznych. 
 

§ 4. 1. Tereny obr�bu wsi Snopki obj�te planem 
poło�one s� w Obszarze Chronionego Krajobrazu 
Puszczy i Jezior Piskich - Rozporz�dzenie Nr 151 
Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 
2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Puszczy i Jezior Piskich (Dz. Urz. Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego Nr 179, poz. 2636). 

 
2. Tereny obj�te planem, poło�one s� poza obszarem 

obj�tym programem Natura 2000. 
 

Rozdział III 
Ustalenia dotycz �ce zasad modernizacji i rozbudowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
 

§  5. 1. Dost�pno�	 komunikacyjn� do terenów 
obj�tych planem zapewnia ulica Nidzka poło�ona poza 
granicami opracowania planu, której pas drogowy 
graniczy z terenem przemysłowym oznaczonym na 
rysunku planu symbolem 1 P. 
 

2. Przed przyst�pieniem do realizacji funkcji 
usługowych na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 2 U i 3 U musi zosta	 zapewniony prawny, 
rzeczywisty i niezale�ny dost�p komunikacyjny tych 
terenów do drogi publicznej. 
 

3. Dopuszcza si� na okres tymczasowy dost�pno�	 
komunikacyjn� terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 2 U i 3 U drog� wewn�trzn� oznaczon� 
symbolem 9 KDW urz�dzon� w formie ci�gu pieszo-
jezdnego pod warunkiem zapewnienia prawnego, 
rzeczywistego i niezale�nego poł�czenia tej drogi z ulic� 
Nidzk� lub inn� drog� publiczn� np. poprzez ustanowienie 
słu�ebno�ci gruntowej w celu swobodnego przejazdu 
przez teren oznaczony symbolem 1 P. Droga na całej 
długo�ci musi spełnia	 warunki drogi po�arowej oraz musi 
by	 ogólnodost�pna. Szeroko�	 drogi nie mo�e by	 
mniejsza ni� 6,0 metrów. 
 

4. Docelowo dost�p komunikacyjny do terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2 U i               
3 U nale�y zapewni	 drog� o nast�puj�cych minimalnych 
parametrach: szeroko�	 w liniach rozgraniczaj�cych  
co najmniej 10,0 metrów, szeroko�	 jezdni co najmniej  
6,0 metrów i co najmniej jednostronny chodnik dla 
pieszych o szeroko�ci minimalnej 1,5 metra. W przypadku 
wyst�pienia konieczno�ci wykonania na zako�czeniu 
drogi placu nawrotowego dla samochodów, jego 
minimalne wymiary to: 20,0 metrów x 20,0 metrów. 
 

§  6. 1. Adaptuje si� istniej�ce sieci, przył�cza 
i urz�dzenia elektroenergetyczne niskiego i �redniego 
napi�cia, dopuszcza si� ich przebudow�, rozbudow� 
i budow� nowych sieci, przył�czy i urz�dze�. 
 

2. Zaleca si� budow� sieci i przył�czy wymienionych 
w ust. 1 w formie instalacji podziemnych. 
 

§  7. Adaptuje si� istniej�c� sie	, przył�cza 
i urz�dzenia wodoci�gowe, dopuszcza si� przebudow�, 
rozbudow� i budow� nowych sieci, przył�czy i urz�dze�. 
Sie	 wodoci�gowa powinna spełnia	 obowi�zuj�ce 
wymagania przeciwpo�arowe przewidziane prawem. 
 

§  8. 1. Adaptuje si� istniej�c� sie	, przył�cza 
i urz�dzenia kanalizacji sanitarnej, dopuszcza si� 
przebudow�, rozbudow� i budow� nowych sieci, przył�czy 
i urz�dze�. �cieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej 
musz� spełnia	 obowi�zuj�ce w tym zakresie normy 
i przepisy prawa. 

 
2. Dopuszcza si� budow� przepompowni �cieków na 

terenach innych ni� wskazane na rysunku planu pod 
warunkiem, �e ich lokalizacja nie koliduje z przepisami 
odr�bnymi. 

 
§ 9. Adaptuje si� istniej�c� sie	, przył�cza 

i urz�dzenia kanalizacji deszczowej, dopuszcza si� 
przebudow�, rozbudow� i budow� nowych sieci, przył�czy 
i urz�dze�. Wody odprowadzane do kanalizacji 
deszczowej musz� spełnia	 obowi�zuj�ce w tym zakresie 
normy i przepisy prawa. 
 

§  10. Dopuszcza si� budow� sieci i przył�czy 
gazowych. 
 

§  11. 1. Adaptuje si� istniej�c� sie	 i urz�dzenia 
telefoniczne, dopuszcza si� przebudow�, rozbudow� 
i budow� nowych sieci, przył�czy i urz�dze�. Podł�czenie 
istniej�cych i planowanych budynków do sieci 
telefonicznej, teleinformatycznej, telewizji kablowej 
i innych usług zwi�zanych z przekazywaniem informacji 
nale�y realizowa	 w oparciu o budow� odpowiednich 
urz�dze� i sieci bez konieczno�ci wprowadzania zmian  
do planu. 
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2. Zaleca si� budow� sieci i przył�czy wymienionych 
w ust. 1 w formie instalacji podziemnych. 

 
3. Zakazuje si� budowy urz�dze� telekomunikacyjnych 

wymagaj�cych ustanowienia strefy ochronnej ze wzgl�du 
na szkodliw� emisj� do �rodowiska. 
 

§ 12. Adaptuje si� istniej�ce sieci, przył�cza 
i urz�dzenia ciepłownicze, dopuszcza si� przebudow�, 
rozbudow� i budow� nowych sieci, przył�czy i urz�dze�. 
Dopuszcza si� równie� zaopatrzenie istniej�cej 
i planowanej zabudowy w  energi� ciepln� 
z indywidualnych �ródeł ciepła pracuj�cych w oparciu 
o ekologiczne paliwa i no�niki energii, takie jak: olej 
opałowy, gaz, energia elektryczna, drewno, kolektory 
słoneczne, pompy ciepła itp. 
 

§ 13. Sieci, przył�cza i urz�dzenia infrastruktury 
technicznej przeznaczone do obsługi terenów usług 
i zabudowy usługowej oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 2 U i  3 U  musz�  by	  projektowane 
i realizowane w sposób umo�liwiaj�cy ich niezale�ne 
funkcjonowanie od systemu infrastruktury zakładowej 
terenu przemysłowego oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1 P, bez wzgl�du na stan władania 
i funkcjonowania zakładu przemysłowego. 
 

Rozdział IV 
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej 

 
§ 14. O�wietlenie zewn�trzne (np. dróg, budynków) 

nale�y przystosowa	 do wygaszania. 
 

Rozdział V 
Ustalenia szczegółowe dla terenów wyró �nionych na 

rysunku planu, karty terenu 
 

§ 15. Karty terenu 
 

1. KARTA TERENU 
o symbolu 1P 
 
Przeznaczenie 
podstawowe: przemysł – 
zakład produkcyjny 
Przeznaczenie 
dopuszczalne: handel, 
usługi 

1) Powierzchnia terenu około 0,38 ha 
 
2) Stan istniej�cy: teren zakładu produkcji  

wyrobów silikatowych dla budownictwa 
 
3) Warunki urbanistyczne:  
a) Zasady scalania i podziału 

nieruchomo�ci: nie ustala si�. 
    - dopuszcza si� scalanie działek, na 

terenie przemysłowym oraz ich 
podział stosownie do potrzeb 
zakładu.  

b) Maksymalna powierzchnia zabudowy - 
80% powierzchni terenu  

c) Minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej - 10% powierzchni 
terenu  

d) Linie zabudowy – nie ustala si�. 
 
4) Zasady zagospodarowania terenu, 

kształtowania zabudowy i ładu 
przestrzennego:  

a) Dopuszcza si� budow� nowych oraz 
 rozbudow� i przebudow� istniej�cych 
budynków, urz�dze� i instalacji 
produkcyjnych pod warunkami: 
-   maksymalna ilo�	 kondygnacji     

nadziemnych: trzy. 
-  maksymalna wysoko�	 od poziomu 

terenu: 12 m, z dopuszczeniem 
wi�kszej wysoko�ci tylko 
w przypadkach uzasadnionych 
wzgl�dami technologicznymi.  

 

 - nale�y d��y	 do nadania jednolitego    
wyrazu architektonicznego 
przebudowywanym i nowo 
projektowanym budynkom w celu 
poprawy standardu i ładu 
przestrzennego całego zespołu 
zabudowy przemysłowej.  

b) Dopuszcza si� budow� obiektów 
handlu hurtowego lub adaptacj� 
istniej�cych budynków na cele 
handlowe z ustaleniem preferencji dla 
handlu materiałami budowlanymi pod 
warunkiem zapewnienia trzech miejsc 
postojowych na ka�de 100 m2 
powierzchni sprzeda�y (z wył�czeniem 
magazynów).  

 
 5) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) Pozostawia si� istniej�ce wjazdy  
    na teren zakładu z dopuszczeniem ich    

przebudowy, modernizacji i budowy 
nowych w uzgodnieniu z zarz�dcami 
dróg.  

b) Dopuszcza si� ustanowienie 
słu�ebno�ci gruntowej dla potrzeb 
dojazdu i doj�cia do terenów 
oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 2 U i 3 U zapewniaj�cej 
swobod� komunikacji oraz parametry 
drogi po�arowej.  

c) Dopuszcza si� wydzielenie drogi 
wewn�trznej zapewniaj�cej swobodn� 
komunikacj� do terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami: 2 U i        
3 U o szeroko�ci w liniach 
rozgraniczaj�cych minimum 9,0 m, 
o szeroko�ci jezdni minimum 5,0 m i o 
szeroko�ci chodnika dla pieszych 
minimum 1,5 m.  

d) Miejsca parkingowe nale�y urz�dza	 na 
własnym terenie w ilo�ci wynikaj�cej 
z potrzeb i wielko�ci zatrudnienia lecz 
nie mniej ni� 15 miejsc na 50 
zatrudnionych 

 
6) Zasady obsługi w zakresie 

infrastruktury:  
a) Elektryczno�	 – modernizacja 

i rozbudowa istniej�cej infrastruktury  
b) Gaz – budowa infrastruktury  
c) Ogrzewanie – modernizacja 

i rozbudowa istniej�cej infrastruktury 
lub budowa indywidualnych kotłowni na 
ekologiczne paliwa niskoemisyjne.  

d) Woda – modernizacja i rozbudowa 
istniej�cej infrastruktury.  

e) �cieki sanitarne - budowa infrastruktury, 
wł�czenie do gminnej sieci kanalizacji 
sanitarnej.  

f) Wody opadowe - budowa infrastruktury  
g) Odpady stałe - odbierane i wywo�one 

do utylizacji przez specjalistyczn� firm� 
h) Wł�czenia projektowanych instalacji do 

gminnych układów infrastruktury nale�y 
dokonywa	 na podstawie warunków 
wydanych przez zarz�dców sieci.  

i) Dopuszcza si� przebudow� 
istniej�cych i budow� nowych sieci 
infrastruktury 

 
7) Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: 
Tymczasowe zagospodarowanie 
terenu powinno by	 zgodne 
z przeznaczeniem podstawowym lub 
dopuszczalnym.  
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 8) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego:  

 
a) Obowi�zuj� standardy jako�ci 
�rodowiska okre�lone w aktualnych 
przepisach o ochronie �rodowiska. 

 b) Wprowadza si� zakazy:  
    - odprowadzania nieoczyszczonych 
�cieków do gruntu - gromadzenia 
i składowania odpadów 
niezwi�zanych ze zwykłym 
u�ytkowaniem nieruchomo�ci  

   - stosowania �u�la do ulepszania 
nawierzchni dróg, placów i dojazdów 

c) Istniej�ce drzewa podlegaj� ochronie. 
     Dopuszcza si� wycink� 

pojedynczych drzew koliduj�cych 
z planowanym zagospodarowaniem 
pod warunkiem rekompensaty 
w stosunku trzy nowe nasadzenia za 
jedno drzewo wyci�te.  

d) W przypadku dokonania znalezisk 
archeologicznych prace budowlane 
powinny by	 przerwane a teren 
udost�pniony dla ratowniczych 
bada� archeologicznych. 

 
9) Tereny podlegaj�ce ochronie 

i nara�one na niebezpiecze�stwo - 
nie wyst�puj�. 

 
2. KARTA TERENU  
o symbolu 2U 
 
Przeznaczenie 
podstawowe: tereny usług 
turystycznych 
Przeznaczenie 
dopuszczalne: tereny 
zabudowy wielorodzinnej, 
jednorodzinnej lub 
alternatywnie tereny 
składów i nieuci��liwej 
produkcji lub alternatywnie 
tereny zieleni urz�dzonej, 
lasów, wód otwartych, 
tereny rekreacyjno – 
sportowe z urz�dzeniami 
i infrastruktur� 
towarzysz�c� 

1) Powierzchnia terenu około 2,26 ha 
 
2) Stan istniej�cy: teren po eksploatacji 

złó� piasku kwarcowego w trakcie 
rekultywacji z istniej�cym budynkiem 
i stawem.  

 
3) Warunki urbanistyczne:  
a) Zasady scalania i podziału 

nieruchomo�ci: - nie ustala si�.  
b) Maksymalna powierzchnia zabudowy 

– 35% powierzchni terenu  
c) Minimalny udział powierzchni 

biologicznie czynnej – 50% 
powierzchni terenu  

d) Linie zabudowy – nieprzekraczalne, 
jak na rysunku planu 

 
4) Zasady zagospodarowania terenu, 

kształtowania zabudowy i ładu 
przestrzennego: 

a) Dopuszcza si� podział terenu na 
działki geodezyjne o powierzchni nie 
mniejszej ni� 2000 m2.  

b) Dopuszcza si� rozbudow� 
i przebudow� istniej�cego budynku.  

c) Dopuszcza si� przebudow� i zmian� 
wielko�ci istniej�cego stawu oraz jego 
adaptacj� dla potrzeb usług 
turystycznych i rekreacji.  

d) Dopuszcza si� budow� pomostów, 
tarasów i altan o funkcji rekreacyjnej 
poza ustalon� lini� zabudowy – 
w obszarze stawu.  

e) Dopuszcza si� wprowadzenie 
zabudowy mieszkalnej lub 
nieuci��liwej produkcji jako alternatywy 
lub uzupełnienia dla funkcji usługowej. 
Zabudowa mieszkalna mo�e by	 
realizowana po zako�czeniu 
eksploatacji piasku na terenie 
o symbolu 4 PG. Wyklucza si� ł�czenie 
zabudowy mieszkalnej z obiektami 
produkcyjnymi. 

 

 f) Warunki dla nowej zabudowy 
i budynku istniej�cego:  

    -  maksymalna ilo�	 kondygnacji 
nadziemnych dla zabudowy 
wielorodzinnej: 4 kondygnacje, dla 
pozostałej zabudowy: 3 kondygnacje  

       (w tym poddasze)  

     - dachy dwu – lub wielospadowe  
o nachyleniu od 35º do 45º.  

    - dla budynków parterowych 
dopuszcza si� dachy o nachyleniu 
od 25º 

g) Nale�y zapewni	 co najmniej 
3 miejsca parkingowe /100 m2 

powierzchni usług i produkcji oraz co 
najmniej 1 miejsce parkingowe dla 
ka�dego mieszkania.  

 
5) Zasady obsługi w zakresie 

komunikacji: Ka�da z wydzielonych 
działek musi posiada	 dost�p do drogi 
publicznej za po�rednictwem 
ogólnodost�pnej drogi wewn�trznej 
zgodnie z ustaleniami § 5. 

 
6) Zasady obsługi w zakresie 

infrastruktury:  
a) Elektryczno�	 – z istniej�cych 

i budowanych sieci na warunkach 
okre�lonych przez wła�ciwego 
zarz�dc� sieci elektroenergetycznej.  

b) Gaz – dopuszczalna budowa 
infrastruktury i uzbrojenie terenu w sie	 
gazow�.  

c) Ogrzewanie – wł�czenie w gminne 
układy infrastruktury lub budowa 
kotłowni opartych na paliwach 
niskoemisyjnych.  

d) Woda – uzbrojenie terenu 
z wł�czeniem do gminnej sieci 
wodoci�gowej na warunkach 
okre�lonych przez zarz�dc� sieci 
wodoci�gowej  

e) �cieki sanitarne – uzbrojenie terenu 
z wł�czeniem do gminnej sieci 
kanalizacji sanitarnej na warunkach 
okre�lonych przez zarz�dc� sieci 
kanalizacyjnej.  

f) Wody opadowe – dopuszcza si� 
odprowadzanie na tereny 
nieutwardzone. Wody opadowe 
z parkingów o powierzchni powy�ej 
1000 m2 nale�y podczyszcza	.  

g) Telekomunikacja – uzbrojenie terenu 
w przewodowe sieci 
telekomunikacyjne.  

h) Odpady stałe – odbierane i wywo�one 
do utylizacji przez specjalistyczn� firm� 

i) Dopuszcza si� budow� innych sieci 
uzbrojenia terenu.  

 
7) Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: Teren mo�e 
by	 wykorzystywany w sposób 
dotychczasowy do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z planem.  

 
 
 
 
 
 
 

8) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego:  

a) Obowi�zuj� standardy jako�ci 
�rodowiska okre�lone w aktualnych 
przepisach o ochronie �rodowiska.  
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 b) Wprowadza si� zakazy:  
    -  lokalizowania przedsi�wzi�	 

znacz�co oddziaływuj�cych na 
�rodowisko  

    -  odprowadzania nieoczyszczonych 
�cieków do gruntu  

    - gromadzenia i składowania odpadów 
niezwi�zanych ze zwykłym 
u�ytkowaniem nieruchomo�ci  

    - stosowania �u�la do ulepszania 
nawierzchni dróg, placów i dojazdów 

 c)  W przypadku dokonania znalezisk 
archeologicznych prace budowlane 
powinny by	 przerwane a teren 
udost�pniony dla ratowniczych bada� 
archeologicznych. 

 
9) Tereny nara�one na 

niebezpiecze�stwo:  
a) Istniej�ca skarpa zlokalizowana na 

zachodniej granicy obszaru stanowi 
teren, który mo�e by	 zagro�ony 
osuwaniem si� mas ziemnych.  

    Skarpa mo�e by	 rozebrana w trakcie   
eksploatacji złó� piasku kwarcowego. 

b) Wprowadza si� zakazy:  
    - samowolnego podkopywania skarpy 

oraz samowolnego prowadzenia 
prac ziemnych w obszarze skarpy i u 
jej podstawy. 

     - powierzchniowego odprowadzania 
wód opadowych w obszarze skarpy 

c) Wprowadza si� nakaz:  
     - uwzgl�dniania w projektach 

budowlanych inwestycji problemu 
stabilno�ci skarpy na etapie 
pozwolenia na budow� lub 
zgłoszenia zamiaru realizacji 
inwestycji. 

3. KARTA TERENU 
o symbolu 3U 
 
Przeznaczenie 
podstawowe: 
tereny usług turystycznych 
Przeznaczenie 
dopuszczalne: tereny 
zabudowy wielorodzinnej, 
jednorodzinnej lub 
alternatywnie tereny 
składów i nieuci��liwej 
produkcji lub alternatywnie 
tereny zieleni urz�dzonej, 
lasów, wód otwartych, 
tereny rekreacyjno-
sportowe z urz�dzeniami 
i infrastruktur� 
towarzysz�c� 

1) Powierzchnia terenu około 3,81 ha 
 
2) Stan istniej�cy: teren po eksploatacji 

złó� piasku kwarcowego w trakcie 
rekultywacji z istniej�cym stawem.  

 
3) Warunki urbanistyczne:  
a) Zasady scalania i podziału 

nieruchomo�ci: - nie ustala si�.  
b) Maksymalna powierzchnia zabudowy 

– 35% powierzchni terenu  
c) Minimalny udział powierzchni 

biologicznie czynnej – 50% 
powierzchni terenu  

d) Linie zabudowy – nieprzekraczalne, 
jak na rysunku planu 

 
4) Zasady zagospodarowania terenu, 

kształtowania zabudowy i ładu 
przestrzennego:  

a) Dopuszcza si� podział terenu na 
działki geodezyjne o powierzchni nie 
mniejszej ni� 2000 m2.  

b) Dopuszcza si� przebudow� i zmian� 
wielko�ci istniej�cego stawu oraz jego 
adaptacj� dla potrzeb usług 
turystycznych i rekreacji.  

c) Dopuszcza si� budow� pomostów,  
    tarasów i altan o funkcji rekreacyjnej 

poza ustalon� lini� zabudowy – 
w obszarze stawu.  

 

 d) Dopuszcza si� wprowadzenie 
zabudowy mieszkalnej lub 
nieuci��liwej produkcji jako alternatywy 
lub uzupełnienia dla funkcji usługowej.  

    Zabudowa mieszkalna mo�e by	  
realizowana po zako�czeniu 
eksploatacji na terenie o symbolach 
4PG i 5PG. Wyklucza si� ł�czenie 
zabudowy mieszkalnej z obiektami 
produkcyjnymi.  

e) Warunki dla nowej zabudowy:   
     - maksymalna ilo�	 kondygnacji  

nadziemnych dla zabudowy 
wielorodzinnej: 4 kondygnacje, dla 
pozostałej zabudowy: 3 kondygnacje 

       (w tym poddasze)  

  -   dachy dwu – lub wielospadowe    
o nachyleniu od 35º do 45º.  

 -    dla budynków parterowych 
dopuszcza si� dachy o nachyleniu 
od 25º  

f) Nale�y zapewni	 co najmniej 
3 miejsca parkingowe / 100 m2 
powierzchni usług i produkcji oraz co 
najmniej 1 miejsce parkingowe dla 
ka�dego mieszkania. 

 
5) Zasady obsługi w zakresie 
komunikacji: Ka�da z wydzielonych 
działek musi posiada	 dost�p do drogi 
publicznej za po�rednictwem 
ogólnodost�pnej drogi wewn�trznej 
zgodnie z ustaleniami § 5. 

 
6) Zasady obsługi w zakresie 
infrastruktury:  

a) Elektryczno�	 – z istniej�cych 
i budowanych sieci na warunkach 
okre�lonych przez wła�ciwego 
zarz�dc� sieci elektroenergetycznej.  

b) Gaz – dopuszczalna budowa 
infrastruktury i uzbrojenie terenu w sie	 
gazow�.  

c) Ogrzewanie – wł�czenie w gminne 
układy infrastruktury lub budowa 
kotłowni opartych na paliwach 
niskoemisyjnych.  

d) Woda – uzbrojenie terenu 
z wł�czeniem do gminnej sieci 
wodoci�gowej na warunkach 
okre�lonych przez zarz�dc� sieci 
wodoci�gowej  

e) �cieki sanitarne – uzbrojenie terenu 
z wł�czeniem do gminnej sieci 
kanalizacji sanitarnej na warunkach 
okre�lonych przez zarz�dc� sieci 
kanalizacyjnej.  

f) Wody opadowe – dopuszcza si� 
odprowadzanie na tereny 
nieutwardzone. Wody opadowe 
z parkingów o powierzchni powy�ej 
1000 m2 nale�y podczyszcza	.  

g) Telekomunikacja – uzbrojenie terenu 
w przewodowe sieci 
telekomunikacyjne.  

h) Odpady stałe – odbierane 
i wywo�one do utylizacji przez 
specjalistyczn� firm�  

i) Dopuszcza si� budow� innych sieci 
uzbrojenia terenu.  
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 7) Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: Teren mo�e 
by	 wykorzystywany w sposób 
dotychczasowy do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z planem. 

 
8) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego:  

a)  Obowi�zuj� standardy jako�ci 
�rodowiska okre�lone w aktualnych 
przepisach o ochronie �rodowiska.  

b) Wprowadza si� zakazy:  
     -   lokalizowania przedsi�wzi�	 

znacz�co oddziaływuj�cych na 
�rodowisko  

     -   odprowadzania nieoczyszczonych 
�cieków do gruntu 

     -    gromadzenia i składowania 
odpadów niezwi�zanych ze 
zwykłym u�ytkowaniem 
nieruchomo�ci 

     -   stosowania �u�la do ulepszania 
nawierzchni dróg, placów 
i dojazdów  

c) W przypadku dokonania znalezisk 
archeologicznych prace budowlane 
powinny by	 przerwane a teren 
udost�pniony dla ratowniczych 
bada� archeologicznych.  

 
9) Tereny nara�one na  

      niebezpiecze�stwo:  
a) Istniej�ca skarpa zlokalizowana na 

zachodniej i południowej granicach 
obszaru stanowi teren, który mo�e by	 
zagro�ony osuwaniem si� mas 
ziemnych. Skarpa mo�e by	 rozebrana 
w ramach eksploatacji złó� piasku 
kwarcowego na obszarach 
oznaczonych symbolami 4 PG i 5 PG. 

b) Wprowadza si� zakazy:  
     - samowolnego podkopywania skarpy 

oraz samowolnego prowadzenia 
prac ziemnych w obszarze skarpy i u 
jej podstawy.  

    -  powierzchniowego odprowadzania 
wód opadowych w obszarze skarpy. 

c) wprowadza si� nakaz:  
    -   uwzgl�dniania w projektach 

budowlanych inwestycji problemu 
stabilno�ci skarpy na etapie 
pozwolenia na budow� lub 
zgłoszenia zamiaru realizacji 
inwestycji 

4. KARTA TERENU 
 o symbolu 4 PG 
 
Przeznaczenie 
podstawowe: teren 
górniczy kopalni piasków 
kwarcowych 
Przeznaczenie 
dopuszczalne: - nie ustala 
si� 

1) Powierzchnia terenu około 3,41 ha 
 
2) Stan istniej�cy:  
a) Teren udokumentowanego zło�a 

piasków kwarcowych „Pisz” obj�ty 
koncesj� na wydobywanie piasków 
kwarcowych (Decyzja �R.II.7412-
W/38-1/05 Wojewody Warmi�sko-
Mazurskiego z dnia 02 wrze�nia  

    2005 r. z terminem wa�no�ci do  
25 lipca 2019 r.)  

b) Ustanowiony teren i obszar górniczy. 
c) Teren poro�ni�ty lasem.  
 
3) Warunki urbanistyczne:  

Zasady scalania i podziału 
nieruchomo�ci: - nie ustala si�. 

 

 4) Zasady zagospodarowania terenu, 
kształtowania zabudowy i ładu 
przestrzennego:  

a) Teren powierzchniowej eksploatacji 
złó� piasku kwarcowego b�d�cy 
kolejnym etapem działalno�ci górniczej 
rozpocz�tej w 1994 r.  

b) Zagospodarowanie i wykorzystanie 
terenu oraz zakres terenu i obszaru 
górniczego – zgodnie z obowi�zuj�cym 
Uproszczonym Planem Ruchu Kopalni 
Piasków Kwarcowych „Pisz” 
zatwierdzonym decyzj� Dyrektora 
Okr�gowego Urz�du Górniczego 
w Warszawie.  

c) Szczegółowy sposób i zakres 
eksploatacji zło�a, granice zasobów 
przemysłowych i nieprzemysłowych, 
ustalenia filarów, półek ochronnych 
i innych zabezpiecze� – zgodnie 
z Projektem Zagospodarowania Zło�a 
Piasków Kwarcowych zatwierdzonym 
decyzj� organu koncesyjnego.  

d) Warunki dla nowej zabudowy:  
    - dopuszcza si� wył�cznie budow� 

obiektów tymczasowych 
niezb�dnych dla funkcjonowania 
kopalni piasków kwarcowych na 
czas działania kopalni. 

e) Obowi�zuj� zasady ochrony złó� 
kopalin, wód podziemnych i innych 
składników �rodowiska w zwi�zku 
z wydobywaniem kopalin okre�lone 
w obowi�zuj�cej ustawie Prawo 
geologiczne i górnicze.  

  
5) Zasady obsługi w zakresie 

komunikacji:  
a)  Dojazd oraz transport kopalin 

odbywa	 si� b�dzie drog� 
wewn�trzn� oznaczon� na rysunku 
planu symbolem 9 KDW.  

b)  Dopuszcza si� urz�dzenie innych 
dróg dojazdowych do terenu kopalni 
ni� droga oznaczona symbolem 
9 KDW. 

 
6) Zasady obsługi w zakresie 

infrastruktury:  
a)  Elektryczno�	 – z istniej�cych 

urz�dze� poprzez rozbudow� sieci 
zakładowej na warunkach 
okre�lonych przez wła�ciwego 
zarz�dc� sieci elektroenergetycznej. 

b)  Ogrzewanie – dla ewentualnych 
tymczasowych obiektów kopalni 
ogrzewanie zasilane energi� 
elektryczn� lub piece opalane 
paliwami niskoemisyjnymi. 

c)  Zaopatrzenie w wod� 
i odprowadzenie �cieków – nie 
przewiduje si�. Dopuszcza si� 
podł�czenia tymczasowe obiektów 
do sieci zakładowych. 

d)  Telekomunikacja i sygnalizacja 
alarmowa – w oparciu o urz�dzenia 
przewodowe i bezprzewodowe. 

 
7) Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: Teren mo�e 
by	 wykorzystywany w sposób 
dotychczasowy do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z planem.  
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 8) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego:  

a)  Obowi�zuj� standardy jako�ci 
i ochrony �rodowiska okre�lone 
w aktualnych przepisach o ochronie 
�rodowiska oraz w obowi�zuj�cej 
ustawie Prawo geologiczne 
i górnicze a w szczególno�ci 
dotycz�ce ochrony zasobów zło�a, 
ochrony powierzchni ziemi i wód 
gruntowych, przywracania do 
wła�ciwego stanu przyrodniczych 
elementów �rodowiska 
i sukcesywnej rekultywacji terenu.  

b) Wprowadza si� zakazy:  
     -   odprowadzania nieoczyszczonych 

�cieków do gruntu.  
     -   gromadzenia i składowania 

odpadów niezwi�zanych ze 
zwykłym funkcjonowaniem kopalni 
piasków kwarcowych.  

     -   stosowania �u�la do ulepszania  
           nawierzchni dróg, placów 

i dojazdów.  
c) Obowi�zuje kierunek i termin 

rekultywacji zaopiniowany przez 
Dyrektora Okr�gowego Urz�du 
Górniczego w Warszawie 
i zatwierdzony decyzj� Starosty 
Piskiego.  

d) W razie dokonania znalezisk 
archeologicznych prace wydobywcze 
powinny by	 przerwane a teren 
udost�pniony dla ratowniczych bada� 
archeologicznych. 

 
9) Tereny nara�one na 

niebezpiecze�stwo:  
a) Wyst�pi ograniczone zagro�enie 

tworzeniem si� nawisów, obrywaniem 
si� stromych skarp i osuwaniem si� 
mas ziemnych.  

b) Teren kopalni nale�y zabezpieczy	  
       przed dost�pem osób postronnych 

i oznakowa	 tablicami ostrzegawczo-
informacyjnymi. 

c) Charakterystyka zagro�e� 
naturalnych, sposoby zapobiegania 
zagro�eniom oraz zasady 
bezpiecznego prowadzenia prac 
wydobywczych – zgodnie z Projektem 
Zagospodarowania Zło�a Piasków 
Kwarcowych zatwierdzonym decyzj� 
organu koncesyjnego. 

5. KARTA TERENU  
o symbolu 5 PG 
 
Przeznaczenie 
podstawowe: teren 
górniczy kopalni piasków 
kwarcowych 
Przeznaczenie 
dopuszczalne: las 

1) Powierzchnia terenu około 10,20 ha 
 
2) Stan istniej�cy:  
a) Teren udokumentowanego zło�a 

piasków kwarcowych s�siaduj�cy 
z terenami kopalni piasków 
kwarcowych „Pisz”, poro�ni�ty lasem. 

b) Ustanowiony teren i obszar górniczy 
koncesj� GP�.VIIg-7512/23-94/95 
wydan� 27.12.1995 r. przez Wojewod� 
Suwalskiego, zmienion� decyzj� 
O�R/O.II-7512/13/99 z dnia 
26.07.1999 r. Wojewody Warmi�sko – 
Mazurskiego, przeniesion� decyzj� 
�R.II.7412-W/38-1/05 z dnia 
02.09.2005 r. Wojewody Warmi�sko-
Mazurskiego 

 

 
 
 
 
 

3) Warunki urbanistyczne:  
Zasady scalania i podziału 
nieruchomo�ci: - nie ustala si�. 

 
4) Zasady zagospodarowania terenu, 

kształtowania zabudowy i ładu 
przestrzennego:  

a) Teren powierzchniowej eksploatacji 
złó� piasku kwarcowego b�d�cy 
kolejnym etapem działalno�ci górniczej 
rozpocz�tej w 1994 r.  

b) Zagospodarowanie i wykorzystanie 
terenu oraz zakres terenu i obszaru 
górniczego – zgodnie z obowi�zuj�cym 
Uproszczonym Planem Ruchu Kopalni 
Piasków Kwarcowych „Pisz” 
zatwierdzonym decyzj� Dyrektora 
Okr�gowego Urz�du Górniczego 
w Warszawie – po uzyskaniu prawa do 
dysponowania terenem na cele 
działalno�ci górniczej.  

c) Szczegółowy sposób i zakres  
    eksploatacji zło�a, granice zasobów    

przemysłowych i nieprzemysłowych, 
ustalenia filarów, półek ochronnych 
i innych zabezpiecze� – zgodnie 
z Projektem Zagospodarowania Zło�a 
Piasków Kwarcowych zatwierdzonym 
decyzj� organu koncesyjnego.  

d) Warunki dla nowej zabudowy: 
     - dopuszcza si� wył�cznie budow� 

obiektów tymczasowych 
niezb�dnych dla funkcjonowania 
kopalni piasków kwarcowych na 
czas działania kopalni.  

e) Obowi�zuj� zasady ochrony złó�  
     kopalin, wód podziemnych i innych 

składników �rodowiska w zwi�zku 
z wydobywaniem kopalin okre�lone 
w obowi�zuj�cej ustawie Prawo 
geologiczne i górnicze.  

 
5) Zasady obsługi w zakresie 

komunikacji:  
a)  Dojazd oraz transport kopalin 

odbywa	 si� b�dzie drog� 
wewn�trzn� oznaczon� na rysunku 
planu symbolem 9KDW 
rozbudowan� na terenie o symbolu 
4 PG  

b)  Dopuszcza si� urz�dzenie innej drogi  
       dojazdowej do terenu kopalni ni�  

droga oznaczona symbolem 9 KDW. 
 
6) Zasady obsługi w zakresie 

infrastruktury:  
a) Elektryczno�	 – z istniej�cych 

urz�dze� poprzez rozbudow� sieci 
zakładowej na warunkach okre�lonych 
przez wła�ciwego zarz�dc� sieci 
elektroenergetycznej.  

b) Ogrzewanie – dla ewentualnych 
tymczasowych obiektów kopalni 
ogrzewanie zasilane energi� 
elektryczn� lub piece opalane paliwami 
niskoemisyjnymi.  

c) Zaopatrzenie w wod� i odprowadzenie 
�cieków – nie przewiduje si�. 
Dopuszcza si� podł�czenia 
tymczasowe obiektów do sieci 
zakładowych.  

d) Telekomunikacja i sygnalizacja 
alarmowa – w oparciu o urz�dzenia 
przewodowe i bezprzewodowe. 
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 7) Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu:  
Teren mo�e by	 wykorzystywany 
w sposób dotychczasowy do czasu 
jego zagospodarowania zgodnie 
z planem.  

 
8) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego:  
a) Obowi�zuj� standardy jako�ci 

i ochrony �rodowiska okre�lone 
w aktualnych przepisach o ochronie 
�rodowiska oraz aktualnej ustawie 
Prawo geologiczne i górnicze a w 
szczególno�ci dotycz�ce ochrony 
zasobów zło�a, ochrony powierzchni 
ziemi i wód gruntowych, przywracania 
do wła�ciwego stanu przyrodniczych 
elementów �rodowiska i sukcesywnej 
rekultywacji terenu.  

b) Wprowadza si� zakazy: 
     -  odprowadzania nieoczyszczonych   

�cieków do gruntu.  
    -  gromadzenia i składowania odpadów 

niezwi�zanych ze zwykłym 
funkcjonowaniem kopalni piasków 
kwarcowych.  

c) Obowi�zuje kierunek i termin 
rekultywacji zaopiniowany przez 
Dyrektora Okr�gowego Urz�du 
Górniczego w Warszawie 
i zatwierdzony decyzj� Starosty 
Piskiego.  

d) W razie dokonania znalezisk 
archeologicznych prace wydobywcze 
powinny by	 przerwane a teren 
udost�pniony dla ratowniczych bada� 
archeologicznych. 

 
9) Tereny nara�one na 

niebezpiecze�stwo:  
a) Wyst�pi ograniczone zagro�enie 

tworzeniem si� nawisów, obrywaniem 
si� stromych skarp i osuwaniem si� 
mas ziemnych.  

b) Teren kopalni nale�y zabezpieczy	 
przed dost�pem osób postronnych 
i oznakowa	 tablicami ostrzegawczo-
informacyjnymi. 

c) Charakterystyka zagro�e� 
naturalnych, sposoby zapobiegania 
zagro�eniom oraz zasady 
bezpiecznego prowadzenia prac 
wydobywczych – zgodnie z Projektem 
Zagospodarowania Zło�a Piasków 
Kwarcowych zatwierdzonym decyzj� 
organu koncesyjnego. 

6. KARTA TERENU 
o symbolu 6 ZO 
 
Przeznaczenie 
podstawowe: teren zieleni 
urz�dzonej o funkcji pasa 
ochronnego kopalni 
piasków kwarcowych  
Przeznaczenie 
dopuszczalne: las 

1) Powierzchnia terenu około 0,67 ha 
 
2) Stan istniej�cy:  
a) Teren udokumentowanego zło�a 

piasków kwarcowych s�siaduj�cy 
z terenami kopalni piasków 
kwarcowych „Pisz”, poro�ni�ty lasem. 

b) Ustanowiony teren i obszar górniczy 
koncesj� GP�.VIIg-7512/23-94/95 
wydan� 27.12.1995 r. przez Wojewod� 
Suwalskiego, zmienion� decyzj� 
O�R/O.II-7512/ 13/99 z dnia 
26.07.1999 r. Wojewody Warmi�sko-
Mazurskiego, przeniesion� Decyzj� 
�R.II.7412-W/38-1/05 z dnia 
02.09.2005 r. Wojewody Warmi�sko- 
Mazurskiego 

 

  
3) Warunki urbanistyczne:  

Zasady scalania i podziału 
nieruchomo�ci: - nie ustala si�. 

 
4) Zasady zagospodarowania terenu, 

kształtowania zabudowy i ładu 
przestrzennego:  

 
a) Pas zieleni ochronnej, urz�dzonej na 

terenie pasa ochronnego kopalni 
piasków kwarcowych otaczaj�cego 
tereny eksploatacji zło�a.  

b) Nale�y pozostawi	 drzewostan 
istniej�cy i odpowiednio wcze�nie 
dokona	 nowych nasadze� 
zag�szczaj�cych pas zieleni ochronnej 
w celu ochrony terenów zabudowy 
mieszkalnej przed czynnikami 
uci��liwymi ze strony kopalni piasków 
kwarcowych.  

c) Zagospodarowanie i wykorzystanie 
terenu oraz zakres terenu i obszaru 
górniczego – zgodnie z obowi�zuj�cym 
Uproszczonym Planem Ruchu Kopalni 
Piasków Kwarcowych „Pisz” 
zatwierdzonym decyzj� Dyrektora 
Okr�gowego Urz�du Górniczego 
w Warszawie – po uzyskaniu prawa do 
dysponowania terenem na cele 
działalno�ci górniczej.  

d) Szczegółowy sposób i zakres 
eksploatacji zło�a, granice zasobów 
przemysłowych i nieprzemysłowych, 
ustalenia filarów, półek ochronnych 
i innych zabezpiecze� – zgodnie 
z Projektem Zagospodarowania Zło�a 
Piasków Kwarcowych zatwierdzonym 
decyzj� organu koncesyjnego.  

e) Warunki dla nowej zabudowy: - nie 
dopuszcza si� lokalizacji nowej 
zabudowy.  

f) Obowi�zuj� zasady ochrony złó� 
kopalin, wód podziemnych i innych 
składników �rodowiska w zwi�zku 
z wydobywaniem kopalin okre�lone 
w obowi�zuj�cej ustawie Prawo 
geologiczne i górnicze.  

 
5) Zasady obsługi w zakresie 
komunikacji:  

a)  Dojazd – od strony zachodniej, drog� 
obsługuj�c� tereny mieszkalne. 

b) Dopuszcza si� urz�dzenie drogi 
dojazdowej z terenu kopalni. 

 
6) Zasady obsługi w zakresie 
infrastruktury:  

a)  Elektryczno�	 i telekomunikacja – 
dopuszcza si� budow� sieci 
elektrycznych i telekomunikacyjnych 
w sposób niekoliduj�cy z izolacyjn� 
funkcj� terenu oraz nie powoduj�cy 
ogranicze� w zagospodarowaniu 
terenów s�siaduj�cych.  

b)  Ogrzewanie – dopuszcza si� 
budow� sieci przesyłowej 
ogrzewnictwa dla potrzeb innych 
terenów w sposób niekoliduj�cy 
z izolacyjn� funkcj� terenu oraz nie 
powoduj�cy ogranicze� 
w zagospodarowaniu terenów 
s�siaduj�cych.  
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c)  Zaopatrzenie w wod� 
i odprowadzenie �cieków – 
dopuszcza si� budow� sieci 
wodoci�gowej i kanalizacyjnej dla 
potrzeb innych terenów w sposób nie 
koliduj�cy z izolacyjn� funkcj� terenu 
oraz niepowoduj�cy ogranicze� 
w zagospodarowaniu terenów 
s�siaduj�cych.  

 
7) Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: Teren mo�e 
by	 wykorzystywany w sposób 
dotychczasowy do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z planem. 

 
8) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego:  

a)  Obowi�zuj� standardy jako�ci 
i ochrony �rodowiska okre�lone 
w aktualnych przepisach o ochronie 
�rodowiska oraz aktualnej ustawie 
Prawo geologiczne i górnicze a w 
szczególno�ci dotycz�ce ochrony 
zasobów zło�a, ochrony powierzchni 
ziemi i wód gruntowych, 
przywracania do wła�ciwego stanu 
przyrodniczych elementów 
�rodowiska i sukcesywnej 
rekultywacji terenu.  

b) Wprowadza si� zakazy:  
     -   odprowadzania nieoczyszczonych 

�cieków do gruntu.  
     -   gromadzenia i składowania 

odpadów 
c) Obowi�zuje kierunek i termin 

rekultywacji zaopiniowany przez 
Dyrektora Okr�gowego Urz�du 
Górniczego w Warszawie 
i zatwierdzony decyzj� Starosty 
Piskiego.  

d) W razie dokonania znalezisk 
archeologicznych prace wydobywcze 
powinny by	 przerwane a teren 
udost�pniony dla ratowniczych 
bada� archeologicznych. 

 
9) Tereny nara�one na 

niebezpiecze�stwo:  
 
a) Mo�e wyst�pi	 zagro�enie tworzeniem 

si� nawisów, obrywaniem si� stromych 
skarp i osuwaniem si� mas ziemnych. 

 
b) Charakterystyka zagro�e� 

naturalnych, sposoby zapobiegania 
zagro�eniom oraz zasady 
bezpiecznego prowadzenia prac 
wydobywczych – zgodnie z Projektem 
Zagospodarowania Zło�a Piasków 
Kwarcowych zatwierdzonym decyzj� 
organu koncesyjnego. 

 
 

7. KARTA TERENU  
o symbolu 7 K 
 
Przeznaczenie 
podstawowe: teren 
przepompowni �cieków 
Przeznaczenie 
dopuszczalne: 
- jak dla terenu 
oznaczonego symbolem 
3 U 
- jak dla terenu 
oznaczonego symbolem 
8 E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Powierzchnia terenu około 0,004 ha 
 
2) Stan istniej�cy: teren po eksploatacji 

złó� piasku kwarcowego po 
rekultywacji. 

 
3) Warunki urbanistyczne:  
a) Maksymalna powierzchnia zabudowy 

– nie ustala si�.  
b) Minimalny udział powierzchni 

biologicznie czynnej – nie ustala si�.  
c) Linie zabudowy – nie ustala si�.  
 

4) Zasady zagospodarowania terenu, 
kształtowania zabudowy i ładu 
przestrzennego:  

a) Dopuszcza si� wł�czenie terenu 
o symbolu 7 K do terenu oznaczonego 
na rysunku planu symbolami 3 U lub 
8 E w przypadku, je�eli budowa 
przepompowni �cieków lub innych 
urz�dze� i obiektów kanalizacji nie 
b�dzie konieczna.  

b) Dopuszcza si� powi�kszenie terenu  
    oznaczonego symbolem 7 K kosztem 

terenów oznaczonych symbolami 3 U 
lub 8 E.  

c) Dopuszcza si� lokalizacj� innych 
urz�dze� i obiektów zwi�zanych 
z sieciami kanalizacji sanitarnej lub 
deszczowej np. separatorów, 
zbiorników itp.  

d) Obiekty nale�y zabezpieczy	 przed 
dost�pem osób nieupowa�nionych,  

e) Ewentualna zmiana lokalizacji 
przepompowni �cieków lub 
wyznaczenie dodatkowej lokalizacji 
w granicach opracowania planu 
wynikaj�ce z projektowania 
technicznego – nie wymaga zmiany 
planu.  

f) Warunki dla zabudowy:  
      -   zaleca si� budow� obiektów 

podziemnych z dopuszczeniem 
obiektów naziemnych, gdy nie jest 
uzasadnione technicznie 
wykonanie ich w wersji 
podziemnej.  

 
5) Zasady obsługi w zakresie 

komunikacji:  
Nale�y zapewni	 dojazd 
z ogólnodost�pnej drogi wewn�trznej. 

 
6) Zasady obsługi w zakresie 

infrastruktury:  
a) Elektryczno�	 – z istniej�cych 

i budowanych sieci na warunkach 
okre�lonych przez wła�ciwego 
zarz�dc� sieci elektroenergetycznej. 

b) Dopuszcza si� budow� innych sieci 
uzbrojenia terenu niezb�dnych dla 
funkcjonowania obiektów i urz�dze� 
kanalizacji. 
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 7) Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu:  
Teren mo�e by	 wykorzystywany 
w sposób dotychczasowy do czasu 
jego zagospodarowania zgodnie 
z planem.  

 
8) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego:  
a) Wprowadza si� zakazy: 
     - odprowadzania nieoczyszczonych 

�cieków do gruntu i składowania 
odpadów 

     - stosowania �u�la do ulepszania 
nawierzchni dróg, placów i dojazdów 

b) W przypadku dokonania znalezisk 
archeologicznych prace budowlane 
powinny by	 przerwane a teren 
udost�pniony dla ratowniczych bada� 
archeologicznych. 

 
9) Tereny nara�one na 

niebezpiecze�stwo: - nie wyst�puj�. 
8. KARTA TERENU  
 o symbolu 8 E  
 
Przeznaczenie 
podstawowe:  
 teren stacji 
transformatorowej  
Przeznaczenie 
dopuszczalne:  
- jak dla terenu 
oznaczonego symbolem 
3 U  
- jak dla terenu 
oznaczonego symbolem 
7 K  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Powierzchnia terenu około 0,004 ha  
 
2) Stan istniej�cy: teren po eksploatacji 

złó� piasku kwarcowego po 
rekultywacji.  

 
3) Warunki urbanistyczne:  
a) Maksymalna powierzchnia zabudowy 

– nie ustala si�.  
b) Minimalny udział powierzchni 

biologicznie czynnej – nie ustala si�.  
c) Linie zabudowy –nie ustala si�.  
 
4) Zasady zagospodarowania terenu, 

kształtowania zabudowy i ładu 
przestrzennego:  

a) Dopuszcza si� wł�czenie terenu 
o symbolu 8 E do terenu oznaczonego 
na rysunku planu symbolami 3 U lub 
7 K, je�eli budowa stacji 
transformatorowej nie b�dzie 
konieczna oraz dopuszcza si� 
powi�kszenie terenu o symbolu 8 E 
kosztem terenów oznaczonych 
symbolami 3 U lub 7 K.  

b) Ewentualna zmiana lokalizacji stacji 
transformatorowej lub wyznaczenie 
dodatkowych lokalizacji stacji 
w granicach opracowania planu 
wynikaj�ce z projektowania 
technicznego – nie wymaga zmiany 
planu.  

c) Warunki dla zabudowy : - nie ustala si�  
 
5) Zasady obsługi w zakresie 

komunikacji:  
Nale�y zapewni	 dojazd 
z ogólnodost�pnej drogi wewn�trznej.  

 6) Zasady obsługi w zakresie 
infrastruktury: - na warunkach 
okre�lonych przez wła�ciwego 
zarz�dc� sieci elektroenergetycznej.  

 
7) Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu:  
Teren mo�e by	 wykorzystywany 
w sposób dotychczasowy do czasu 
jego zagospodarowania zgodnie 
z planem.   

 
8) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego:  
a) Wprowadza si� zakazy:  
     - odprowadzania nieoczyszczonych 

�cieków do gruntu i składowania 

odpadów  
     - stosowania �u�la do ulepszania 

nawierzchni dróg, placów i dojazdów 
b) W przypadku dokonania znalezisk 

archeologicznych prace budowlane 
powinny by	 przerwane a teren 
udost�pniony dla ratowniczych bada� 
archeologicznych.  

 
9) Tereny nara�one na 

niebezpiecze�stwo: - nie wyst�puj�. 
9.KARTA TERENU 
DROGI  
 o symbolu 9 KDW  
 Przeznaczenie 
podstawowe:  
 droga wewn�trzna  
 Przeznaczenie 
dopuszczalne:  
 - nie ustala si� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Powierzchnia terenu około  
 
2) Istniej�ca klasa drogi: wewn�trzna 

droga zakładowa.  
a) Szeroko�	 w liniach 

rozgraniczaj�cych:  
b) Przekrój: droga gruntowa bez 

wydzielonej jezdni i chodnika dla 
pieszych.  

 
3) Planowana klasa drogi: [D] dojazdowa  
a) Szeroko�	 w liniach 

rozgraniczaj�cych: 10 m - 20 m .  
b) Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy 

ruchu.  
c) Szeroko�	 pasa ruchu: 2,5 m – 3 m. 
d) Szeroko�	 jezdni: nie mniej ni� 5.  
e) Pr�dko�	 projektowa: 30 km/h lub  
     40 km/h  
 
4) Planowane wyposa�enie drogi:  
a) Chodnik dla pieszych  
b) O�wietlenie uliczne.  
 
5) Planowana dost�pno�	:  
 a) Ilo�	 projektowanych zjazdów – nie 

ogranicza si�  
b) Odległo�	 mi�dzy skrzy�owaniami – 

nie ogranicza si�  
 
6) Planowane powi�zania z układem 

komunikacyjnym miasta:  
a) Dla potrzeb obsługi terenów zabudowy 

usługowej oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 2 U i 3 U nale�y 
powi�za	 drog� z układem 
komunikacyjnym miasta i gminy 
z obowi�zkiem zapewnienia 
parametrów opisanych w punkcie 3.  

b) Dopuszcza si� pozostawienie drogi 
o parametrach wymienionych 
w punkcie 2. wył�cznie dla potrzeb 
obsługi komunikacyjnej terenów 
eksploatacji górniczej piasków 
kwarcowych. 

 
7) Warunki urbanistyczne:  
a) Zasady scalania i podziału 
nieruchomo�ci: - nie ustala si�.  

b) Minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej – nie ustala si�.  

c) Linie zabudowy – zgodnie 
z rysunkiem planu.  

 
8)Zasady obsługi w zakresie 
infrastruktury:  
Dopuszcza si� przebudow� 
istniej�cych i budow� nowych 
urz�dze� i sieci infrastruktury 
technicznej.  

 
9)Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu:  

a) Teren mo�e by	 wykorzystywany 
w sposób dotychczasowy do czasu 
jego zagospodarowania zgodnie 
z planem.  
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b) Dopuszcza si� na okres tymczasowy 
powi�zanie drogi z układem 
komunikacyjnym miasta i gminy 
poprzez ustanowienie słu�ebno�ci 
gruntowej z obowi�zkiem zapewnienia 
parametrów wymaganych dla drogi 
po�arowej na całej długo�ci. 

 
10)Zasady ochrony �rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego:  

a) Obowi�zuj� standardy jako�ci 
�rodowiska okre�lone w aktualnych 
przepisach o ochronie �rodowiska.  

b) Wprowadza si� zakazy:  
     - odprowadzania nieoczyszczonych 
�cieków do gruntu  

     - stosowania �u�la do ulepszania 
nawierzchni dróg, placów i dojazdów 

c)  W przypadku dokonania znalezisk 
archeologicznych prace budowlane 
powinny by	 przerwane a teren 
udost�pniony dla ratowniczych 
bada� archeologicznych.  

 
 
 
 

Rozdział VI 
Ustalenia dotycz �ce stawek procentowych 

stanowi �cych podstaw � do okre �lenia opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 
 

§ 16. Ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczeniu 
jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu warto�ci 
nieruchomo�ci w  zwi�zku z  uchwaleniem planu 
w wysoko�ci 30%. 
 

Rozdział VII 
Ustalenia ko �cowe 

 
§ 17. Wykonanie niniejszej uchwały powierza si� 

Burmistrzowi Pisza. 
 

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

Przewodnicz�cy Rady 
Stanisław Olender 
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Zał�cznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLVII/603/10  
Rady Miejskiej w Piszu  
z dnia 13 sierpnia 2010 r.  
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Zał�cznik nr 2 
do uchwały nr XLVII/603/10 
Rady Miejskiej w Piszu 
z dnia 13 sierpnia 2010 r. 

 
 

ROZSTRZYGNI�CIE 
 

o zgodno �ci miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg o cz��ci wsi Snopki i cz ��ci miasta Pisz II,  
dla obszaru złó � piasku kwarcowego ze Studium Uwarunkowa � i Kierunków Zagospodarowania  

Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz 
 

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 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, 
z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871) Rada Miejska w Piszu 
stwierdza zgodno�	 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz��ci wsi Snopki i cz��ci miasta Pisz II, dla 
obszaru złó� piasku kwarcowego z ustaleniami Studium Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta i Gminy Pisz przyj�tym Uchwał� Nr XXI/183/2000 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 2 czerwca 2000 r. w sprawie 
zatwierdzenia Studium Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, zmienionym 
Uchwał� Nr XXX/361/04 Rady Miejskiej w Piszu z 29 grudnia 2004 r. w sprawie przyj�cia zmiany Studium Uwarunkowa� 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, w cz��ci terenu uj�cia miejskiego i stacji uzdatniania 
wody w Piszu przy ul. Gda�skiej, Uchwał� Nr L/626/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 wrze�nia 2006 r. w sprawie zmiany 
Studium Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, w cz��ci wsi Zdory nad 
jeziorem Seksty, Uchwał� Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Piszu z 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowa� 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w cz��ci miasta Pisz dotycz�cej nowej przeprawy 
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mostowej oraz Uchwał� Nr XV/125/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 wrze�nia 2007 r. w sprawie zmiany Studium 
Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w obr�bach wsi Karwik, Wiartel i Snopki 
oraz w obr�bie miasta Pisz II, zwanym dalej Studium. 
 

UZASADNIENIE 
 

Obszar opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz��ci wsi Snopki i cz��ci miasta Pisz II, dla 
obszaru złó� piasku kwarcowego, zwanego dalej Planem, obejmuje tereny zakładu produkcji wyrobów silikatowych, tereny 
wyeksploatowanych złó� piasku kwarcowego oraz tereny udokumentowanych złó� piasku kwarcowego planowane do dalszej 
eksploatacji, które oznaczone i opisane s� w Studium odpowiednio: D4 – Produkcja i sprzeda� materiałów budowlanych. 
Dopuszczalna rozbudowa i modernizacja zakładu. 17PE/RL – Tereny eksploatacji złó� piasku kwarcowego z infrastruktur� 
towarzysz�c�, mo�liwe ró�ne formy rekultywacji terenu po zako�czeniu eksploatacji, ł�cznie z przywróceniem gospodarki 
le�nej. Na terenach poeksploatacyjnych mo�liwe wszelkie nieuci��liwe formy zainwestowania. 
 

Ustalenia Planu przewiduj� pozostawienie podstawowej funkcji przemysłowej (produkcja materiałów budowlanych) 
z dopuszczeniem ich sprzeda�y na terenie zakładu produkcji wyrobów silikatowych, oznaczonym na rysunku Planu 
symbolem: 1 P – co jest zgodne z ustaleniami Studium. Na terenach zako�czonej eksploatacji piasków kwarcowych, 
oznaczonych na rysunku Planu symbolami: 2 U, 3 U, 6 K oraz 7 E, ustalenia Planu przewiduj� rekultywacj� wyrobisk 
i przeznaczenie terenów poeksploatacyjnych na usługi turystyczne z dopuszczeniem terenów zielonych, lasów, wód 
otwartych, terenów rekreacyjno-sportowych oraz urz�dze� i infrastruktury towarzysz�cej – co jest zgodne z ustaleniami 
Studium. Na terenach udokumentowanych złó� piasków kwarcowych „Pisz” obj�tych wa�n� koncesj� na wydobywanie 
piasków kwarcowych, na których ustanowiony jest teren i obszar górniczy, oznaczonych na rysunku Planu symbolami: 4 PG 
i 5 PG, ustalenia Planu przewiduj� teren górniczy kopalni piasków kwarcowych – co jest zgodne z ustaleniami Studium. 

W zwi�zku z powy�szym nale�y stwierdzi	, �e miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego cz��ci wsi Snopki 
i cz��ci miasta Pisz II, dla obszaru złó� piasku kwarcowego jest zgodny ze Studium. 
 

 
Zał�cznik nr 3 
do uchwały nr XLVII/603/10 
Rady Miejskiej w Piszu 
z dnia 13 sierpnia 2010 r. 

 
Zgodnie z art. 17 pkt 11 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) termin wnoszenia uwag do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz��ci wsi Snopki i cz��ci miasta Pisz II, dla obszaru złó� piasku 
kwarcowego wyznaczono do dnia 10 czerwca 2010r. W wyznaczonym terminie nie wpłyn�ły uwagi, wobec powy�szego nie 
rozstrzygano o sposobie ich rozpatrzenia. 
 
 

 
Zał�cznik nr 4 
do uchwały nr XLVII/603/10 
Rady Miejskiej w Piszu 
z dnia 13 sierpnia 2010 r. 

 
Rozstrzygni �cie w sprawie realizacji inwestycji z zakresu infra struktury technicznej,  

które nale �� do zada� własnych gminy oraz zasady ich finansowania. 
 

W granicach planu nie wskazuje si� nowych terenów jako przestrzenie publiczne nale��ce do zada� własnych gminy, 
o których mowa w 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


