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§ 17. 1. Handluj�cy zobowi�zani s� do zachowania 
dowodów, o których mowa w § 15 do chwili opuszczenia 
targowiska i ich okazania na ��danie osób 
upowa�nionych do kontrolowania targowiska. 

 
2. Brak pokwitowania, o którym mowa w  § 15, 

traktowany jest jako nieuiszczenie nale�no�ci. 
 
§ 18. Obowi�zuj�ce stawki opłaty targowej 

umieszczane s� na tablicy ogłosze� przez administratora 
targowiska. 
 

VI. Opłata eksploatacyjna 
 

§ 19. 1. Administratorowi targowiska przysługuje 
prawo pobierania opłaty eksploatacyjnej za urz�dzenia 
b�d�ce wyposa�eniem targowiska, tytułem zwrotu 
kosztów dzier�awy targowiska, kosztów remontu, 
modernizacji urz�dze� targowiska i robót inwestycyjnych, 
poniesionych kosztów bie��cego utrzymania targowiska 
i kosztów administracyjnych z uwzgl�dnieniem 
nale�nego dochodu. 

 
2. Zwolnienie z opłaty eksploatacyjnej przysługuje 

w przypadku sprzeda�y obno�nej warzyw, owoców 
i kwiatów z ogródków działkowych i przydomowych przez 
wła�cicieli tych ogródków, oraz sprzeda�y runa le�nego 
przez osoby zbieraj�ce runo le�ne. 

 
§ 20. Obowi�zuj�ce stawki opłat eksploatacyjnych 

umieszczane s� na tablicy ogłosze� przez administratora 
targowiska. 
 

VII. Bezpiecze Bstwo na targowisku 
 

§ 21. Osoby prowadz�ce handel zobowi�zane s� do 
przestrzegania regulaminu targowiska oraz przepisów 
sanitarnych i przepisów po�arowych. 

 
§ 22. 1. Organizacja stanowiska handlowego, 

w szczególno�ci sposób magazynowania towarów, musi 
zapewni� bezpiecze�stwo kupuj�cym, sprzedaj�cym 
oraz innym osobom. 

 

2. Polecenia wła�ciciela targowiska, administratora 
targowiska w tym zakresie musz� by� bezwzgl�dnie 
wykonane. 

 
§ 23. Administrator targowiska zobowi�zany jest do 

zapewnienia bezpiecze�stwa i porz�dku na terenie 
targowiska, równie� poza wyznaczonymi godzinami 
funkcjonowania obiektu. 

 
§ 24. 1. Zabrania si� osobom wynajmuj�cym kioski, 

gara�e na targowisku manipulowania przy sieci 
elektrycznej, przeprowadzania jakichkolwiek napraw oraz 
tzw. watowania bezpieczników. W przypadku 
stwierdzenia powy�szych faktów zasilenie elektryczne 
zostanie wył�czone. 

 
2. W przypadku awarii sieci elektrycznej fakt ten 

nale�y natychmiast zgłosi� administratorowi targowiska. 
 
3. Niedopuszczalne jest podł�czanie odbiorników 

energii elektrycznej bez pisemnej zgody administratora 
targowiska. W razie samowolnego podł�czenia 
odbiorników energii elektrycznej wywołuj�cych 
wył�czenie dostawy energii elektrycznej sprzedawca 
ponosi odpowiedzialno�� odszkodowawcz�, oraz mo�e 
by� rozwi�zana umowa najmu/dzier�awy/. 
 

VIII. Postanowienia ko Bcowe 
 

§ 25. 1. Wszyscy u�ytkownicy targowiska obowi�zani 
s� do przestrzegania niniejszego regulaminu, oraz 
warunków okre�lonych w przepisach sanitarnych, 
przeciwpo�arowych, dotycz�cych ochrony �rodowiska, 
oraz powszechnie obowi�zuj�cych przepisów prawa. 

 
2. Przy kontrolowaniu przestrzegania postanowie� 

regulaminu i ich egzekwowaniu administrator targowiska 
ma prawo korzysta� z pomocy odpowiednich słu�b 
pa�stwowych, policyjno- porz�dkowych i stra�y miejskiej. 

 
3. Administrator targowiska ma prawo do 

legitymowania osoby prowadz�cej działalno�� handlow� 
na terenie targowiska. 
 

 
 
 

2058 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/323/10 

Rady Miejskiej w Szczytnie 

z dnia 31 sierpnia 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego Miasto Szczytno - 

kwartał ulic Marszałka J. Piłsudskiego - Solidarno �ci. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 
i Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 
i Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319 
i Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880; 
Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 
i Nr 220, poz. 1413; Dz. U. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, 
Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675 i Nr 119, poz. 804) 
oraz 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; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, 
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poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), Rada Miejska 
w Szczytnie uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego „Miasto Szczytno - kwartał ulic 
Marszałka J. Piłsudskiego-Solidarno�ci”. 

 
§ 2. Zakres, granice i przedmiot planu zostały 

okre�lone Uchwał� Nr XIII/133/08 Rady Miejskiej 
w Szczytnie z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie 
przyst�pienia do sporz�dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Miasto Szczytno - 
kwartał ulic Marszałka J. Piłsudskiego-Solidarno�ci”. 

 
§ 3. Uchwalony plan składa si� z nast�puj�cych 

elementów podlegaj�cych opublikowaniu w dzienniku 
Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego: 
 
  1. ustale� stanowi�cych tre�� niniejszej uchwały, 
 
  2. rysunku planu w skali 1:1000 stanowi�cego zał�cznik 

Nr 1 do niniejszej uchwały, zatytułowanego: 
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
Miasto Szczytno - kwartał ulic Marszałka                    
J. Piłsudskiego-Solidarno�ci”, 

 
  3. rozstrzygni�cia o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu, stanowi�cego zał�cznik Nr 2 do 
niniejszej uchwały, 

 
  4. rozstrzygni�cia w sprawie zgodno�ci planu 

z ustaleniami studium, 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 o sposobach ich finansowania stanowi�cych 
zał�cznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 

 
Rozdział 1 

Przepisy wst �pne 
 

§ 4. 1. Je�eli w uchwale jest mowa o: 
 
  a) usługach szkolnictwa wy�szego - nale�y przez to 

rozumie� wszystkie funkcje podstawowe zwi�zane 
bezpo�rednio z funkcj� główn� takie jak: 
dydaktyczne, mieszkalnictwa zbiorowego, handlowe 
i gastronomiczne, gospodarcze, sportowe, 
rekreacyjne, administracyjne i inne specjalistyczne, 

 
  b) usługach nieuci��liwych - nale�y przez to rozumie� 

usługi które nie wymagaj� post�powania w zakresie 
oddziaływania na �rodowisko zgodnie z przepisami 
odr�bnymi, 

 
  c) przeznaczenie podstawowe - oznacza funkcj� 

zajmuj�c� ponad 50 % powierzchni terenu 
okre�lonego liniami rozgraniczaj�cymi i ponad 50 % 
powierzchni u�ytkowej obiektów kubaturowych. Poza 
funkcj� podstawow� mog� wyst�powa� inne 
mieszcz�ce si� w okre�leniu przeznaczenia terenu, 

 
  d) adaptacji budynku - nale�y przez to rozumie� 

przystosowanie istniej�cego budynku do aktualnych 
potrzeb u�ytkownika. Przystosowanie to mo�e si� 
wi�za� z przebudow� lub rozbudow�. Adaptacja 
budynku nie mo�e zmienia� funkcji wykraczaj�c poza 

ustalenia przeznaczenia terenu i musi spełnia� 
zasady kształtowania zabudowy z jej ustalonymi 
parametrami, 

 
  e) intensywno�ci zabudowy - nale�y przez to rozumie� 

stosunek powierzchni zabudowy obiektami 
kubaturowymi do powierzchni terenu okre�lonego 
liniami rozgraniczaj�cymi, 

 
  f) zabudowa historyczna - oznacza budynki lub zespoły 

budynków wpisane do rejestru zabytków lub 
figuruj�ce w ewidencji zabytków. 

 
2. Okre�la si� nast�puj�ce znaczenia u�ytych 

w planie oznacze� graficznych: 
  a) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania 
obowi�zuj�ce - rozdzielaj� tereny o ró�nym 
przeznaczeniu i ró�nych ustaleniach, ich przebieg jest 
obowi�zkowy i nie mo�e ulega� zmianom w wyniku 
realizacji planu, 

  b) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu 
lub ró�nych zasadach zagospodarowania mog�ce 
ulega� zmianom - rozdzielaj� tereny o ró�nym 
przeznaczeniu i ró�nych ustaleniach, ich przebieg nie 
jest obowi�zkowy i mo�e ulega� zmianom w wyniku 
realizacji planu, 

  c) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza lini�, 
której nie mo�e przekroczy� �aden element parteru 
budynku, 

  d) nieprzekraczalna linia lokalizacji nowych budynków 
mieszkalnych - oznacza lini�, poza któr� w kierunku 
ulicy nie mog� by� lokalizowane nowe budynki 
mieszkalne. Ograniczenie to nie dotyczy istniej�cych 
budynków mieszkalnych, 

  e) budynki o walorach historycznych - oznaczaj� 
budynki figuruj�ce w wojewódzkiej ewidencji 
zabytków, 

  f) granice stref ochrony konserwatorskiej - okre�laj� 
wyznaczon� stref� „A” ochrony konserwatorskiej, 

  g) granice opracowania planu - okre�laj� teren, na 
którym obowi�zuj� ustalenia niniejszego planu, 

 
3. Okre�la si� znaczenie u�ytych w planie symboli 

literowych: 
- A - teren usług administracyjnych, 
- U - teren usług szkolnictwa wy�szego w tym 

dydaktycznych i administracyjnych, 
- UM - tereny usług szkolnictwa wy�szego w tym 

zamieszkania zbiorowego, 
- MU - tereny istniej�cej zabudowy mieszkaniowej 

i zamieszkania zbiorowego z mo�liwo�ci� lokalizacji 
usług, 

- M - tereny zamieszkania zbiorowego, 
- US - tereny usług sportowych i rekreacyjnych, 
- P - tereny lokalizacji obiektów magazynowych, 
- KU - tereny obsługi komunikacji, 
- KP - parkingi, 
- KDZ - teren drogi publicznej, ulica zbiorcza, 
- KD - tereny dróg publicznych dojazdowych, 
- KDW - tereny dróg wewn�trznych 
- ZP - ziele� urz�dzona, 
- Z - ziele� urz�dzona spełniaj�ca rol� zieleni 

izolacyjnej, 
- WS - woda, powierzchniowy zbiornik wodny. 
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Rozdział 2 
Przepisy ogólne 

 
§ 5. 1. Przedmiotem ustale� niniejszego planu s�: 

  a) przeznaczenie i sposoby zagospodarowania terenów 
oznaczonych symbolami i okre�lonych liniami 
rozgraniczaj�cymi, 

  b) zasady ochrony �rodowiska i krajobrazu kulturowego 
  c) sposób zagospodarowania wynikaj�cy z zasad 

ochrony dziedzictwa kulturowego, 
  d) zasady kształtowania zabudowy i ograniczenia 

w zagospodarowaniu terenu, 
  e) zasady obsługi terenu komunikacj�, 
  f) stawki procentowe, na podstawie których ustala si� 

opłaty, o których mowa w art. 36 ust.4 ustawy. 
 

2. Nast�puj�ce oznaczenia na rysunku planu s� 
obowi�zuj�ce: 
  a) Nast�puj�ce oznaczenia na rysunku planu s� 

obowi�zuj�ce: 
  b) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania, 
  c) oznaczenia przeznaczenia terenów, 
  d) linie zabudowy nieprzekraczalne, 
  e) nieprzekraczalne linie lokalizacji nowej zabudowy 

mieszkaniowej, 
  f) granica terenu zespołu koszar wpisanego do rejestru 

zabytków. 
 

§ 6. Zasada kształtowania przestrzeni. 
 
1. Zasad� kształtowania przestrzeni okre�la si� 

poprzez ustalenie parametrów zabudowy, 
nieprzekraczalnych linii zabudowy, podział funkcjonalny 
terenu z uwzgl�dnieniem istniej�cych funkcji, przebieg 
dróg wewn�trznych. 

 
§ 7. Zasady ochrony �rodowiska i krajobrazu 

kulturowego. 
 
1. Wprowadza si� zasady ochrony �rodowiska 

poprzez: 
  a) odprowadzenie �cieków komunalnych do miejskiego 

systemu kanalizacji sanitarnej, 
  b) odprowadzenie wód opadowych do miejskiego 

systemu kanalizacji deszczowej, 
  c) gromadzenie odpadów stałych w dostosowanych do 

tego pojemnikach na terenach działek, nast�pnie ich 
usuwanie zgodnie z zasadami okre�lonymi 
w miejskim programie gospodarki odpadami 
komunalnymi, 

  d) w zabudowie i zagospodarowaniu nale�y 
uwzgl�dnia� potrzeby w zakresie ochrony powietrza, 
ochrony przed hałasem, wibracjami i polami 
elektromagnetycznymi wynikaj�ce z przepisów 
odr�bnych. Cz��� teren znajduje si� w bezpo�rednim 
s�siedztwie komunikacji kołowej i przewidywanego 
l�dowiska helikopterów. Poziom hałasu nie mo�e 
przekracza� warto�ci okre�lonych w przepisach 
odr�bnych dla terenów mieszkaniowo-usługowych. 
Mo�na stosowa� rozwi�zania techniczne oraz 
urz�dzenia zapewniaj�ce spełnienie wymaga� 
ochrony przed hałasem. 

  e) zachowanie terenów zadrzewionych, 
  f) zachowanie istniej�cego zbiornika wodnego. 
  g) tereny oznaczone symbolami 2-US i ZP, obejmuj�ce 

zbiorowiska zieleni wysokiej i ro�linno�� muraw 
napiaskowych, podlegaj� z tytułu walorów 
ekologicznych przepisom o ochronie przyrody. 

  h) teren oznaczony symbolem WS podlega ochronie 
jako miejsce rozrodu płazów i gadów. 

 
2. Warto�ci krajobrazowe chroni si� i kształtuje 

poprzez: 
  a) ustalenie wysoko�ci zabudowy, 
  b) ustalenia sytuowania i parametrów architektonicznych 

budynków z uwzgl�dnieniem i w nawi�zaniu do 
istniej�cej zabudowy, 

  c) zachowanie zieleni i naturalnego zbiornika wodnego. 
 

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

 
1. Cz��� obszaru opracowania planu obejmuje teren 

zespołu koszar wpisanego do rejestru zabytków, 
stanowi�c stref� „A” pełnej ochrony konserwatorskiej. 

 
2. Prowadzenie wszelkich robót budowlanych na 

terenie strefy pełnej ochrony konserwatorskiej wymaga 
uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków zgodnie z przepisami odr�bnymi. 

 
3. W strefie „A” pełnej ochrony konserwatorskiej: 

  a) zakazuje si� rozbiórki budynków historycznych oraz 
zmiany form architektonicznych tych budynków, 

  b) przy lokalizacji i realizacji nowych budynków nakazuje 
si� nawi�zywanie do istniej�cej zabudowy 
historycznej, 

  c) wszelkie działania inwestycyjne zwi�zane z pracami 
ziemnymi wymagaj� przeprowadzenia bada� 
archeologicznych, na które nale�y uzyska� 
pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
zgodnie z przepisami odr�bnymi. 

 
§ 9. Przestrze� publiczna. 

 
1. Na terenie obj�tym opracowaniem niniejszego 

planu przestrze� publiczn�, w zrozumieniu przepisów 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
stanowi� tereny ulic oznaczonych symbolami: 1-KDZ,     
2- KDZ i KD. 

 
§ 10. Zasady obsługi terenów infrastruktur� 

techniczn� oraz komunikacj�. 
 
1. Obsługa infrastruktur� techniczn� odbywa� si� 

b�dzie przy wykorzystaniu istniej�cych sieci: 
wodoci�gowej, gazowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej 
oraz sieci kanalizacyjnych. 

 
2. Obsługa komunikacyjna terenu obj�tego planem 

odbywa si� z ulic publicznych: Marszałka J. Piłsudskiego 
w ci�gu drogi krajowej i Solidarno�ci z zachowaniem 
istniej�cych zjazdów. 
 

Rozdział 3 
Przepisy szczegółowe 

 
§ 11. Ustalenia dotycz�ce przeznaczenia terenu, 

parametrów i kształtowania zabudowy, zasad podziału 
nieruchomo�ci i parametrów zagospodarowania terenu, 
obsługi komunikacyjnej dla poszczególnych terenów 
wydzielonych liniami rozgraniczaj�cymi i oznaczonych 
symbolami. 

 
1. 1- A - teren usług administracyjnych: 
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  a) Teren poło�ony w strefie ochrony konserwatorskiej, 
obowi�zuj� zasady okre�lone w § 8. Projektowana 
zabudowa musi spełnia� nast�puj�ce warunki, 
- wysoko�� zabudowy do 4 kondygnacji, 
- formy dachów nie okre�la si�, 
- zakazuje si� lokalizacji budynków mieszkalnych, 

 
  b) Parametry i warunki zagospodarowania terenu: 

- intensywno�� zabudowy - do 0,40, 
- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 

- 20 %, 
- minimalna ilo�� miejsc postojowych - 8, 
- ogrodzenia o wysoko�ci do 2,2 m, od strony ulicy 

a�urowe, 
- obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 1KDZ, 
- infrastruktura realizowana jako ci�gi podziemne, 

przed realizacj� projektowanego zagospodarowania 
nale�y przebudowa� koliduj�ce ci�gi infrastruktury, 

- przy podziale terenu na działki nale�y zachowa� 
zasad� dost�pno�ci komunikacyjnej do działek 
i budynków. Parametrów granicznych działek nie 
ustala si�. 

 
2. 1- U - teren usług szkolnictwa wy�szego, 

przeznaczenie podstawowe - dydaktyka i administracja. 
 
  a) Projektowana zabudowa winna spełnia� nast�puj�ce 

warunki: 
- wysoko�� zabudowy do 4 kondygnacji lecz nie 

wi�cej 19 m. 
- formy dachów nie okre�la si�, 
 

  b) Parametry i warunki zagospodarowania terenu: 
- intensywno�� zabudowy - do 0,40, 
- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 

- 20 %, 
- mo�liwa lokalizacja miejsc postojowych na 

samochody osobowe, ilo�ci miejsc parkingowych 
nie ustala si�, 

- ogrodzenia od strony ulicy zbiorczej o wysoko�ci do 
2,20 m pozostałe o wysoko�ci do 1,5 m, 
z wykluczeniem ogrodze� pełnych i �elbetowych, 

- obsługa komunikacyjna z drogi wewn�trznej 3KDW 
oraz mo�liwa z drogi publicznej 2 KDZ, 

- infrastruktura realizowana jako ci�gi podziemne, 
przed realizacj� projektowanego zagospodarowania 
przebudowa� istniej�ce, koliduj�ce ci�gi 
infrastruktury, 

- przy podziale terenu minimalna powierzchnia działki 
musi wynosi� 1,0 ha. 

 
3. 1-M - teren usług szkolnictwa wy�szego, 

przeznaczenie podstawowe - mieszkalnictwo zbiorowe. 
Przeznaczenie uzupełniaj�ce - usługi w zakresie nauki, 
kultury, o�wiaty. Teren obj�ty stref� pełnej ochrony 
konserwatorskiej, obowi�zuj� zasady okre�lone w § 8. 
 
  a) Istniej�c� zabudow� adaptuje si�. Istniej�ca 

zabudowa mo�e podlega� rozbiórce. W przypadku jej 
adaptacji musi spełnia� warunki jak dla zabudowy 
projektowanej. Obiekty o warto�ciach historycznych 
nie wyst�puj�. Projektowana zabudowa winna 
spełnia� nast�puj�ce warunki: 
- wysoko�� zabudowy do 4 kondygnacji lecz nie 

wi�cej 19 m. 
- formy dachów nie okre�la si�, 

 
  b) Parametry i warunki zagospodarowania terenu: 

- intensywno�� zabudowy - do 0,30, 

- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 
- 50 %, 

- mo�liwa lokalizacja miejsc postojowych na 
samochody osobowe, ilo�ci miejsc parkingowych 
nie ustala si�, 

- ogrodzenia o wysoko�ci do 2,20 m. z wykluczeniem 
ogrodze� pełnych i �elbetowych, 

- obsługa komunikacyjna z drogi wewn�trznej1-KDW 
i mo�liwa z drogi 2-KDZ, 

- infrastruktura realizowana jako ci�gi podziemne, 
przed realizacj� projektowanego zagospodarowania 
przebudowa� istniej�ce, koliduj�ce ci�gi 
infrastruktury, 

- przy podziale terenu minimalna powierzchnia działki 
musi wynosi� 1,0 ha. 

 
4. 2-M - teren usług szkolnictwa wy�szego, funkcja 

podstawowa - mieszkalnictwo zbiorowe. Przeznaczenie 
uzupełniaj�ce - usługi w zakresie nauki, kultury, o�wiaty 
oraz sportu. 
 
  a) Projektowana zabudowa winna spełnia� nast�puj�ce 

warunki: 
- wysoko�� zabudowy do 4 kondygnacji lecz nie 

wi�cej 19 m. 
- formy dachów nie okre�la si�, 

 
  b) Parametry i warunki zagospodarowania terenu: 

- intensywno�� zabudowy - do 0,30, 
- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 

- 50 %, 
- mo�liwa lokalizacja miejsc postojowych na 

samochody osobowe, ilo�ci miejsc parkingowych 
nie ustala si�, 

- ogrodzenia o wysoko�ci do 2,20 m. z wykluczeniem 
ogrodze� pełnych i �elbetowych, 

- obsługa komunikacyjna z drogi wewn�trznej 3KDW 
i mo�liwa z terenu 2-KP, 

- infrastruktura realizowana jako ci�gi podziemne, 
przed realizacj� projektowanego zagospodarowania 
przebudowa� istniej�ce, koliduj�ce ci�gi 
infrastruktury, 

- przy podziale terenu minimalna powierzchnia działki 
musi wynosi� 2,0 ha. 

 
5. 1-UM - teren usług szkolnictwa wy�szego, 

przeznaczenie podstawowe - dydaktyka. Przeznaczenie 
uzupełniaj�ce: administracja, mieszkalnictwo zbiorowe, 
urz�dzenia sportowe, obiekty gospodarcze. Teren obj�ty 
stref� pełnej ochrony konserwatorskiej, obowi�zuj� 
zasady okre�lone w § 8. 
 
  a) Istniej�c� zabudow� adaptuje si�. Istniej�ca 

zabudowa historyczna nie mo�e podlega� rozbiórce 
a w przypadku jej adaptacji musi zachowa� 
historyczn� form� i skal�. Projektowana zabudowa 
winna spełnia� nast�puj�ce warunki: 
- form� musi nawi�zywa� do s�siaduj�cej zabudowy 

historycznej, 
- formy dachów w nawi�zaniu do s�siaduj�cej 

zabudowy historycznej, 
- wysoko�� zabudowy do 4 kondygnacji, 

 
  b) Parametry i warunki zagospodarowania terenu: 

- intensywno�� zabudowy - do 0,40, 
- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 

- 20 %, 
- mo�liwa lokalizacja miejsc postojowych na 

samochody osobowe, 
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- ogrodzenia o wysoko�ci do 2,20 m z wykluczeniem 
ogrodze� pełnych i �elbetowych, 

- obsługa komunikacyjna z drogi wewn�trznej 1KDW, 
- infrastruktura realizowana jako ci�gi podziemne, 

przed realizacj� projektowanego zagospodarowania 
przebudowa� istniej�ce, koliduj�ce ci�gi 
infrastruktury, 

- przy podziale terenu minimalna powierzchnia działki 
musi wynosi� 1,0ha. 

 
6. 2-UM - teren usług szkolnictwa wy�szego, 

przeznaczenie podstawowe - administracja. 
Przeznaczenie uzupełniaj�ce - mieszkalnictwo zbiorowe, 
handel, gastronomia, obiekty gospodarcze, obiekty 
specjalistyczne i inne usługi w zakresie nauki, kultury 
i o�wiaty. Teren obj�ty stref� pełnej ochrony 
konserwatorskiej, obowi�zuj� zasady okre�lone w § 8. 
 
  a) Istniej�c� zabudow� adaptuje si�. Istniej�ca 

zabudowa historyczna nie mo�e podlega� rozbiórce 
a w przypadku jej adaptacji musi zachowa� 
historyczn� form� i skal�. Projektowana zabudowa 
winna spełnia� nast�puj�ce warunki: 
- form� musi nawi�zywa� do s�siaduj�cej zabudowy 

historycznej, 
- formy dachów w nawi�zaniu do s�siaduj�cej 

zabudowy historycznej, 
- wysoko�� zabudowy do 4 kondygnacji, 

 
  b) Parametry i warunki zagospodarowania terenu 

- intensywno�� zabudowy - do 0,40, 
- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 

- 35 %, 
- zachowuje si� istniej�cy starodrzew o charakterze 

parkowym, 
- mo�liwa lokalizacja miejsc postojowych na 

samochody osobowe, 
- ogrodzenia o wysoko�ci do 2,2 m z wykluczeniem 

ogrodze� pełnych i �elbetowych, 
- obsługa komunikacyjna z drogi wewn�trznej 2 KDW 

i drogi publicznej 1KDZ, 
- infrastruktura realizowana jako ci�gi podziemne, 

przed realizacj� projektowanego zagospodarowania 
przebudowa� istniej�ce, koliduj�ce ci�gi 
infrastruktury, 

- przy podziale terenu minimalna powierzchnia działki 
musi wynosi� 0,30ha. 

 
7. 3-UM - teren usług szkolnictwa wy�szego, 

przeznaczenie podstawowe - administracja. 
Przeznaczenie uzupełniaj�ce - dydaktyka, 
mieszkalnictwo zbiorowe, obiekty gospodarcze, obiekty 
specjalistyczne. Teren obj�ty stref� pełnej ochrony 
konserwatorskiej, obowi�zuj� zasady okre�lone w § 8. 
 
  a) Istniej�c� zabudow� adaptuje si�. Istniej�ca 

zabudowa historyczna nie mo�e podlega� rozbiórce 
a w przypadku jej adaptacji musi zachowa� 
historyczn� form� i skal�. Projektowana zabudowa 
winna spełnia� nast�puj�ce warunki: 
- form� musi nawi�zywa� do istniej�c zabudowy 

historycznej, 
- formy dachów w nawi�zaniu do s�siaduj�cej 

zabudowy historycznej, 
- wysoko�� zabudowy do 4 kondygnacji, 
 

  b) Parametry i warunki zagospodarowania terenu: 
- intensywno�� zabudowy - do 0,50, 
- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 

- 15 %, 

- zachowuje si� istniej�cy starodrzew o charakterze 
parkowym, 

- mo�liwa lokalizacja miejsc postojowych na 
samochody osobowe, 

- ogrodzenia o wysoko�ci do 2,2 m z wykluczeniem 
ogrodze� pełnych i �elbetowych, 

- obsługa komunikacyjna z drogi wewn�trznej 1KDW 
i 2 KDW, 

- infrastruktura realizowana jako ci�gi podziemne, 
przed realizacj� projektowanego zagospodarowania 
przebudowa� istniej�ce, koliduj�ce ci�gi 
infrastruktury, 

- przy podziale terenu minimalna powierzchnia działki 
musi wynosi� 0,30 ha. 

 
8. 1-MU - teren usług szkolnictwa wy�szego, 

przeznaczenie podstawowe - mieszkalnictwo zbiorowe. 
Przeznaczenie uzupełniaj�ce - dydaktyka, funkcja 
gospodarcza, specjalistyczna, gastronomia i inne usługi 
nieuci��liwe. Teren obj�ty stref� pełnej ochrony 
konserwatorskiej, obowi�zuj� zasady okre�lone w § 8. 
 
  a) Istniej�c� zabudow� adaptuje si�. Istniej�ca 

zabudowa, poza historyczn�, mo�e podlega� 
rozbiórce lub adaptacji W przypadku jej adaptacji 
musi spełnia� warunki jak dla zabudowy 
projektowanej. Projektowana zabudowa winna 
spełnia� nast�puj�ce warunki: 
- wysoko�� zabudowy do 4 kondygnacji lecz nie 

wi�cej 19 m. 
- formy dachów nie okre�la si�, 

 
  b) Parametry i warunki zagospodarowania terenu: 

- intensywno�� zabudowy - do 0,40, 
- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 

- 30 % 
- mo�liwa lokalizacja miejsc postojowych na 

samochody oraz gara�y, ilo�ci miejsc postojowych 
nie ustala si�, 

- ogrodzenia o wysoko�ci do 2,20 m z wykluczeniem 
ogrodze� pełnych, 

- obsługa komunikacyjna z drogi wewn�trznej 1KDW 
i mo�liwa z drogi 2KDZ, 

- infrastruktura realizowana jako ci�gi podziemne, 
przed realizacj� projektowanego zagospodarowania 
przebudowa� istniej�ce, koliduj�ce ci�gi 
infrastruktury, 

- przy podziale terenu minimalna powierzchnia działki 
musi wynosi� 0,50 ha. 

 
9. 2-MU - teren zabudowy mieszkaniowej, 

przeznaczenie podstawowe - mieszkalnictwo, 
Przeznaczenia uzupełniaj�ce - usługi handlowe, usługi 
gastronomiczne. 
 
  a) Istniej�c� zabudow� adaptuje si�. Istniej�ca zabudowa 

mo�e podlega� rozbiórce lub adaptacji. W przypadku jej 
adaptacji musi spełnia� nast�puj�ce warunki: 
- wysoko�� zabudowy do 5 kondygnacji lecz nie 

wi�cej 19 m. 
- formy dachów nie okre�la si�, 
- zakazuje si� lokalizacji nowych budynków 

mieszkalnych. Projektowana zabudowa musi 
spełnia� warunki jak zabudowa adaptowana, 

 
  b) Parametry i warunki zagospodarowania terenu: 

- intensywno�� zabudowy - do 0,40, 
- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 

- 20 %, 
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- mo�liwa lokalizacja miejsc postojowych na 
samochody osobowe oraz gara�y ilo�� miejsc 
postojowych - 1 miejsce/1 mieszkanie, 

- ogrodzenia do strony ulicy o wysoko�ci do 1,2 m, 
- istniej�ce budynki usytuowane na granicy działki 

adaptuje si�, 
- obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 1KDZ, 
- infrastruktura realizowana jako ci�gi podziemne, 

przed realizacj� projektowanego zagospodarowania 
nale�y przebudowa� koliduj�ce ci�gi infrastruktury, 

- przy podziale terenu na działki nale�y zachowa� 
zasad� dost�pno�ci komunikacyjnej do działek 
i budynków. Nie ustala si� granicznych parametrów 
podziału terenu. 

 
10. 3-MU - teren zabudowy mieszkaniowej 

i mieszkalnictwa zbiorowego, przeznaczenie 
podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
i mieszkalnictwo zbiorowe. Przeznaczenie uzupełniaj�ce 
- usługi handlowe. Cz��� teren obj�ta stref� pełnej 
ochrony konserwatorskiej, obowi�zuj� zasady okre�lone 
w § 8. 
 
  a) Istniej�c� zabudow� adaptuje si�. Zabudowa, poza 

historyczn�, mo�e podlega� rozbiórce. Projektowana 
zabudowa winna spełnia� nast�puj�ce warunki: 
- form� musi nawi�zywa� do istniej�c zabudowy 

historycznej, 
- formy dachów w nawi�zaniu do s�siaduj�cej 

zabudowy historycznej, 
- wysoko�� zabudowy do 4 kondygnacji w tym 

poddasze u�ytkowe, 
- dachy dwuspadowe o k�cie nachylenia połaci 

dachowych 30-45 stopni, pokryte materiałami 
naturalnymi w kolorze czerwonym, 

- zabudowa gospodarcza nie mo�e przekracza� 
1/3 wysoko�ci zabudowy mieszkaniowej, 

- zakazuje si� lokalizacji nowych budynków 
mieszkalnych, 

 
  b) Parametry i warunki zagospodarowania terenu: 

- intensywno�� zabudowy - do 0,40, 
- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 

- 20 % 
- mo�liwa lokalizacja miejsc postojowych na 

samochody osobowe oraz gara�y, 
- ilo�ci miejsc postojowych ł�cznie z gara�owymi - 

1 miejsce na 1 mieszkanie, 
- ogrodzenia do strony ulicy o wysoko�ci do 1,2 m, 

pozostałe o wysoko�ci do 2,20 m, 
- istniej�ce budynki usytuowane na granicy działki 

adaptuje si�, 
- obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 1KDZ, 
- infrastruktura realizowana jako ci�gi podziemne, 

przed realizacj� projektowanego zagospodarowania 
przebudowa� istniej�ce, koliduj�ce ci�gi 
infrastruktury technicznej 

- przy podziale terenu na działki nale�y zachowa� 
zasad� dost�pno�ci komunikacyjnej do działek 
i budynków. Nie ustala si� granicznych parametrów 
podziału terenu. 

 
11. 4-MU - teren mieszkalnictwa zbiorowego, 

przeznaczenie podstawowe - mieszkalnictwo zbiorowe. 
Przeznaczenie uzupełniaj�ce - szkolnictwo wy�sze, 
gastronomia, handel. 
 
  a) Istniej�c� zabudow� adaptuje si�. Istniej�ca 

zabudowa mo�e podlega� rozbiórce lub adaptacji. 
W przypadku jej adaptacji musi spełnia� warunki jak 

dla zabudowy projektowanej. Projektowana 
zabudowa musi spełnia� nast�puj�ce warunki: 
- wysoko�� zabudowy do 4 kondygnacji w tym 

poddasze u�ytkowe, 
- dachy dwuspadowe o k�cie nachylenia połaci 

dachowych 30-45 stopni, pokryte materiałami 
naturalnymi w kolorze czerwonym, 

- zabudowa gospodarcza nie mo�e przekracza� 
1/3 wys. istniej�cej zabudowy, 

- zakazuje si� lokalizacji nowych budynków 
mieszkalnych, 

 
  b) Parametry i warunki zagospodarowania terenu: 

- intensywno�� zabudowy - do 0,30, 
- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 

- 40 %, 
- mo�liwa lokalizacja miejsc postojowych na 

samochody osobowe oraz gara�y, 
- ilo�ci miejsc postojowych ł�cznie z gara�owymi - 

1 miejsce na 2 pokoje mieszkalne, 
- ogrodzenia do strony ulic o wysoko�ci do 1,2 m, 

pozostałe do 1,5 m, 
- obsługa komunikacyjna z drogi publicznej1KDZ 

oraz z ulicy Stanisława Moniuszki i ul. Wiejskiej. 
- infrastruktura realizowana jako ci�gi podziemne, 

przed realizacj� projektowanego zagospodarowania 
przebudowa� istniej�ce, koliduj�ce ci�gi 
infrastruktury, 

- przy podziale terenu na działki nale�y zachowa� 
zasad� dost�pno�ci komunikacyjnej do działek 
i budynków. Nie ustala si� granicznych parametrów 
podziału terenu. 

 
12. 1-US - teren usług szkolnictwa wy�szego, 

przeznaczenie podstawowe - urz�dzenia sportowe. 
Teren obj�ty stref� pełnej ochrony konserwatorskiej, 
obowi�zuj� zasady okre�lone w § 8. 
 
  a) Istniej�c� zabudow� adaptuje si�. Istniej�ca 

zabudowa mo�e podlega� rozbiórce lub adaptacji. 
W przypadku jej adaptacji musi spełnia� warunki jak 
dla zabudowy projektowanej. Obiekty historyczne nie 
wyst�puj�. Projektowana zabudowa winna spełnia� 
nast�puj�ce warunki: 
- wysoko�� zabudowy do 10 m od poziomu terenu, 
- formy dachów nie okre�la si�, 
 

  b) Parametry i warunki zagospodarowania terenu: 
- intensywno�� zabudowy - do 0,70, 
- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 

- 15 %, 
- ogrodzenia o wysoko�ci do 2,20 m z wykluczeniem 

ogrodze� pełnych i �elbetowych, 
- obsługa komunikacyjna z drogi wewn�trznej 2KDW 

i z drogi publicznej 2KDZ, 
- infrastruktura realizowana jako ci�gi podziemne, 

przed realizacj� projektowanego zagospodarowania 
przebudowa� istniej�ce, koliduj�ce ci�gi 
infrastruktury, 

- przy podziale terenu minimalna powierzchnia działki 
musi wynosi� 0,50 ha. 

 
13. 2-US - teren usług szkolnictwa wy�szego, 

przeznaczenie podstawowe - teren lokalizacji obiektów 
i urz�dze� sportowych. 
 
  a) Boiska sportowe, tereny zieleni urz�dzonej, 

mo�liwo�� lokalizacji obiektów kubaturowych 
zwi�zanych z funkcj� podstawow�. Mo�liwo�� 
lokalizacji l�dowiska helikopterów z uwzgl�dnieniem 
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przepisów odr�bnych. Projektowana zabudowa musi 
spełnia� nast�puj�ce warunki: 
- wysoko�� zabudowy do 6 m nad poziom terenu, 
- formy dachów nie okre�la si�, 

 
  b) Parametry i warunki zagospodarowania terenu: 

- intensywno�� zabudowy - do 0,05, 
- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 

- 80 %, 
- ogrodzenia o wysoko�ci do 2,20 m z wykluczeniem 

ogrodze� pełnych i �elbetowych, 
- obsługa komunikacyjna z drogi wewn�trznej 

3 KDW, 
- przy podziale terenu minimalna powierzchnia działki 

musi wynosi� 1,0 ha. 
- zakaz stosowania utwardzonych nawierzchni 

nieprzepuszczalnych, 
 
  c) Zasady ochrony przyrody: 

- ochronie podlega murawa napiaskowa. Obowi�zuje 
zakaz wprowadzania gatunków ozdobnych 
i uprawnych wraz z ograniczeniem wykorzystania 
tego terenu na potrzeby ci�gów komunikacyjnych, 

- ochronie podlega ziele� wysoka zgodnie 
z przepisami odr�bnymi. 

 
14. 1-P - teren lokalizacji obiektów magazynowych. 

 
  a) Adaptuje si� istniej�ce obiekty oraz funkcj�. Istniej�ce 

obiekty mog� ulega� rozbiórce lub adaptacji. 
Projektowana lub adaptowana zabudowa musi 
spełnia� nast�puj�ce warunki: 
- wysoko�� zabudowy do 12,0 m od poziomu terenu, 
- formy dachów nie okre�la si�, 

 
  b) Parametry i warunki zagospodarowania terenu: 

- intensywno�� zabudowy - do 0,70, 
- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 

- 15 %, 
- ogrodzenia o wysoko�ci do 2,20 m z wykluczeniem 

ogrodze� pełnych i �elbetowych, 
- obsługa komunikacyjna z drogi z drogi publicznej    

2-KDZ i z dróg KD, 
- infrastruktura realizowana jako ci�gi podziemne, 

przed realizacj� projektowanego zagospodarowania 
przebudowa� istniej�ce, koliduj�ce ci�gi 
infrastruktury, 

- przy podziale terenu minimalna powierzchnia działki 
musi wynosi� 0,40 ha. 

 
15. 2-P - teren lokalizacji specjalistycznych obiektów 

magazynowych. 
 
  a) Adaptuje si� istniej�ce obiekty oraz funkcj�. Istniej�ce 

obiekty mog� ulega� rozbiórce lub adaptacji. 
Projektowana lub adaptowana zabudowa musi 
spełnia� nast�puj�ce warunki: 
- wysoko�� zabudowy do 10,0 m od poziomu terenu, 
- formy dachów nie okre�la si�, 

 
  b) Parametry i warunki zagospodarowania terenu: 

- intensywno�� zabudowy - do 0,70, 
- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 

- 15 %, 
- ogrodzenia o wysoko�ci do 2,20 m, 
- obsługa komunikacyjna z drogi z drogi wewn�trznej 

3KDW, 
- infrastruktura realizowana jako ci�gi podziemne, 

przed realizacj� projektowanego zagospodarowania 

przebudowa� istniej�ce, koliduj�ce ci�gi 
infrastruktury, 

- przy podziale terenu minimalna powierzchnia działki 
musi wynosi� 0,80 ha. 

 
16. 1-KP - teren lokalizacji parkingu, mo�liwo�� 

realizacji parkingu wielopoziomowego. 
 
  a) Parametry zabudowy 

- wysoko�� zabudowy - do 3 nadziemnych 
kondygnacji parkingowych, 

 
  b) Parametry i warunki zagospodarowania terenu: 

- intensywno�� zabudowy - do 0,90 
- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 

- 5 %, 
- ogrodzenia o wysoko�ci do 2,20 m, 
- obsługa komunikacyjna z drogi z drogi publicznej 

2KDZ, 
- infrastruktura realizowana jako ci�gi podziemne, 

przed realizacj� projektowanego zagospodarowania 
przebudowa� istniej�ce, koliduj�ce ci�gi 
infrastruktury. 

 
17. 2-KP - teren lokalizacji parkingu, mo�liwo�� 

realizacji parkingu wielopoziomowego. 
 
  a) Parametry zabudowy: 

- wysoko�� zabudowy - do 3 nadziemnych 
kondygnacji parkingowych, 

 
  b) Parametry i warunki zagospodarowania terenu: 

- intensywno�� zabudowy - do 0,90 
- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 

- 5 %, 
- ogrodzenia o wysoko�ci do 2,20 m, 
- obsługa komunikacyjna z drogi z drogi publicznej 

2KDZ, mo�liwa z KD, 3 KDW, 
- infrastruktura realizowana jako ci�gi podziemne, 

przed realizacj� projektowanego zagospodarowania 
przebudowa� istniej�ce, koliduj�ce ci�gi 
infrastruktury. 

 
18. 1-KU - teren usług szkolnictwa wy�szego, 

przeznaczenie podstawowe - obsługa komunikacji, usługi 
specjalistyczne, administracja. Przeznaczenie 
uzupełniaj�c - usługi nieuci��liwe, niezwi�zane z funkcj� 
szkolnictwa wy�szego. 

 
  a) Istniej�c� zabudow� adaptuje si�. Istniej�ca 

zabudowa historyczna nie mo�e podlega� rozbiórce 
a w przypadku jej adaptacji musi zachowa� 
historyczn� form� i skal�. Teren poło�ony jest 
w strefie ochrony konserwatorskiej. Projektowana 
zabudowa winna spełnia� nast�puj�ce warunki: 
- form� musi nawi�zywa� do istniej�c zabudowy 

historycznej, 
- formy dachów w nawi�zaniu do s�siaduj�cej 

zabudowy historycznej, 
- wysoko�� zabudowy do 4 kondygnacji w tym 

poddasze u�ytkowe, 
 
  b) Parametry i warunki zagospodarowania terenu: 

- intensywno�� zabudowy - do 0,40, 
- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 

- 30 %, 
- ogrodzenia o wysoko�ci do 2,20 m z wykluczeniem 

ogrodze� pełnych i �elbetowych, 
- obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 1KDZ, 
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- infrastruktura realizowana jako ci�gi podziemne, 
przed realizacj� projektowanego zagospodarowania 
przebudowa� istniej�ce, koliduj�ce ci�gi 
infrastruktury, 

- przy podziale terenu minimalna powierzchnia działki 
musi wynosi� 0,80 ha. 

 
19. ZP - ziele� urz�dzona. Istniej�cy zadrzewiony 

teren przekształcony w ziele� urz�dzon�. 
  a) Zakaz lokalizowania zabudowy oraz stosowania 

nawierzchni nieprzepuszczalnych. 
  b) Mo�liwa realizacja elementów małej architektury oraz 

mo�liwo�� prowadzenia ci�gów infrastruktury 
technicznej. 

  c) ewentualna wycinka drzew, realizowana w zgodzie 
z przepisami o ochronie przyrody, po uzgodnieniu 
z wła�ciwymi organami. 

 
20. Z - ziele� urz�dzona. Mo�liwo�� prowadzenia 

ci�gów infrastruktury technicznej. 
 
21. WS - zbiornik wodny. Istniej�cy zbiornik wodny. 

Zakaz betonowania brzegów i likwidacji ro�linno�ci 
wodnej i przybrze�nej. Zakaz pogł�biania. 

 
§ 12. Ustalenia dotycz�ce zasad obsługi 

komunikacyjnej oraz parametrów poszczególnych ulic 
oznaczonych symbolami literowymi. 

 
1. Teren obj�ty opracowaniem planu poł�czony jest 

komunikacyjnie z układem zewn�trznym poprzez dwie 
drogi publiczne, ulice klasy zbiorczej. 

 
2. Obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów 

wydzielonych liniami rozgraniczaj�cymi odbywa si� przez 
w/w ulice oraz drogi dojazdowe i wewn�trzne. 
 

3. Ustalenia dotycz�ce poszczególnych dróg 
oznaczonych symbolami: 
 

- 1-KDZ Pas drogowy istniej�cej drogi publicznej 
w ci�gu drogi krajowej Ulica zbiorcza stanowi 
przestrze� publiczn�, 
a) zagospodarowanie    pasa                drogowego   

podporz�dkowane rozwi�zaniom 
komunikacyjnym, 

b) mo�liwe prowadzenie ci�gów infrastruktury 
technicznej, 

c) szeroko�� pasa drogowego w istniej�cych liniach 
rozgraniczaj�cych, 

 
- 2-KDZ Pas drogowy istniej�cej drogi publicznej. Ulica 

zbiorcza, stanowi przestrze� publiczn�, 
a) zagospodarowanie pasa drogowego 

podporz�dkowane rozwi�zaniom 
komunikacyjnym, 

b) mo�liwo�� prowadzenia ci�gów infrastruktury 
technicznej, 

c) mo�liwa lokalizacja parkingów na samochody 
osobowe w pasie drogowym, 

d) szeroko�� pasa drogowego w istniej�cych liniach 
rozgraniczaj�cych, 

 
- KD Pasy drogowe istniej�cych dróg dojazdowych. 

a) mo�liwo�� prowadzenia ci�gów infrastruktury 
technicznej, 

 
- 1-KDW Pas drogowy drogi wewn�trznej. 

a) rozwi�zania podporz�dkowane obsłudze 
komunikacyjnej s�siaduj�cych terenów, 

b) mo�liwe prowadzenie ci�gów infrastruktury 
technicznej, 

 
- 2-KDW Pas drogowy drogi wewn�trznej. 

a) rozwi�zania podporz�dkowane obsłudze 
komunikacyjnej s�siaduj�cych terenów, 

b) mo�liwe prowadzenie ci�gów infrastruktury 
technicznej, 

 
- 3-KDW Pas drogowy drogi wewn�trznej. 

a) rozwi�zania podporz�dkowane obsłudze 
komunikacyjnej s�siaduj�cych terenów, 

b) mo�liwe prowadzenie ci�gów infrastruktury 
technicznej. 

 
§ 13. Ustalenia dotycz�ce zasad obsługi 

infrastruktur� techniczn�. 
 
1. Przed realizacj� zabudowy nale�y przebudowa� 

istniej�ce, koliduj�ce sieci infrastruktury. 
 
2. Zaopatrzenie w wod� istniej�cymi ruroci�gami 

z odprowadzeniem �cieków sanitarnych do istniej�cych 
kolektorów kanalizacji sanitarnej. 

 
3. Odprowadzenie wód opadowych do istniej�cej 

sieci kanalizacji deszczowej. 
 
4. Zaopatrzenie w energi� elektryczn� z istniej�cych 

sieci. 
 
5. Zaopatrzenie w gaz z istniej�cej sieci gazowniczej. 
 
6. Sieci telekomunikacyjne, jako podziemne, 

prowadzone w ci�gach komunikacyjnych. 
 
7. Energia cieplna z własnych �ródeł ciepła 

z wykluczeniem wysokoemisyjnych technologii 
wytwarzania energii cieplnej lub z innego z dala 
czynnego �ródła ciepła. 
 

Rozdział 4 
Przepisy ko Bcowe 

 
§ 14. Ustala si� stawk� procentow� słu��c� 

naliczeniu opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w nast�puj�cej wysoko�ci: 

- 1-U, 2-M, 2-US, 2-KP, ZP, WS - 30 %, 
- Pozostałe tereny nie zmieniaj� przeznaczenia - nie 

ustala si� stawki. 
 

§ 15. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 
technicznej nie wyst�puj�. 

 
§ 16. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie 

z ustaleniami niniejszego planu mo�e on by� u�ytkowany 
w sposób dotychczasowy. 

 
§ 17. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 

Miasta Szczytno. 
 
§ 18. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�ca Rady 
Beata Boczar
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXVIII/323/10 
Rady Miejskiej w Szczytnie 
z dnia 31 sierpnia 2010 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXVIII/323/10 
Rady Miejskiej w Szczytnie 
z dnia 31 sierpnia 2010 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego „Miasto Szczytno - kwartał ulic 

Marszałka J.  Piłsudskiego - Solidarno �ci” 
 

Rozstrzygni�cia w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu. 
W ustawowym terminie nie wpłyn�ły uwagi do projektu planu. 

 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXXVIII/323/10 
Rady Miejskiej w Szczytnie 
z dnia 31 sierpnia 2010 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego „Miasto Szczytno - kwartał ulic 

Marszałka J.  Piłsudskiego - Solidarno �ci” 
 

Stwierdza si� zgodno�� projektu planu z ustaleniami studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Szczytno, zatwierdzonymi Uchwał� Nr XVII/190/2000 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 2 czerwca 2000 r. 
 
 

Zał�cznik Nr 4 
do uchwały Nr XXXVIII/323/10 
Rady Miejskiej w Szczytnie 
z dnia 31 sierpnia 2010 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego „Miasto Szczytno - kwartał ulic 

Marszałka J.  Piłsudskiego - Solidarno �ci” 
 

Rozstrzygni�cia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� 
do zada� własnych gminy oraz o sposobach ich finansowania. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, nale��ce do zada� własnych gminy, nie wyst�puj�. 
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/326/2010 

Rady Miejskiej w Szczytnie 

z dnia 31 sierpnia 2010 r. 

 

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czysto �ci i porz �dku na terenie Gminy Miejskiej Szczytno. 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku 
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, zm.: 
Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495; Dz. U. z 2006 r. 
Nr 144, poz. 1042; Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; 
Dz. U. Nr z 2009 r.: Nr 79, poz. 666; Nr 92, poz. 753; 
Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664; Dz. U. z 2010 Nr 47, 
poz. 278) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (tekst 
jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. 
z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218; Dz. U. z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, Nr 52, poz. 420; Dz. U z 2010 r. Nr 157, 1241, 

Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) Rada 
Miejska w Szczytnie uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/330/06 z dnia 24 marca 

2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czysto�ci 
i porz�dku na terenie Gminy Miejskiej Szczytno (Dz. Urz. 
Woj. Warmi�sko-Mazurskiego Nr 60, poz. 1123), 
wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 

 
1. w § 15 uchyla si� ust. 2 i 3. 
 
2. § 18 otrzymuje brzmienie: 
„§ 18. 1. Mieszka�cy miasta Szczytno zobowi�zani s� 

do zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny, polegaj�cy na oddzielnym gromadzeniu: 
  1) odpadów niebezpiecznych, 
  2) odpadów wielkogabarytowych, 
  3) zu�ytego sprz�tu elektrycznego i elektronicznego, 
  4) zu�ytych baterii i akumulatorów,


