
Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 170   Poz. 2182 i 2183 
 

- 10116 - 

Zał>cznik 
do uchwały Nr XXXVII/222/2010 
Rady Miejskiej w Pasymiu 
z dnia 30 czerwca 2010 r. 

 
Regulamin korzystania z hali sportowej. 

 
  1) Pomieszczenia Hali Sportowej udostCpnia dyrektor 

Zespołu Szkół w Pasymiu. 
 
  2) Pomieszczenia hali sportowej udostCpniane s> 

nieodpłatnie organizacjom, stowarzyszeniom 
i instytucjom działaj>cym na terenie żminy Pasym na 
działalnoWć sportowo-rekreacyjn>, kulturaln> 
i edukacyjn>. 

 
  3) Nad bezpieczeMstwem uczestników zajCć czuwa 

osoba organizuj>ca zajCcia (nauczyciel, opiekun, 
kierownik grupy). Obowi>zkiem tej osoby jest 
kacdorazowe sprawdzenie przed zajCciami 
pomieszczeM hali wraz z pracownikiem obsługi hali 
sportowej pod wzglCdem bezpieczeMstwa. 

 
  4) Na terenie hali mog> przebywać jedynie uczestnicy 

odbywaj>cych siC w danym czasie zajCć oraz 
pracownicy hali. 

 
  5) Uczestnikom nie wolno korzystać z pomieszczeM 

(boisk), które nie zostały im udostCpnione. 
 

  6) Korzystaj>cy otrzymuj> do własnej dyspozycji 
zamykan> szatniC z  toalet>. Obowi>zkiem 
uczestników jest odpowiednie zabezpieczenie 
pozostawianych rzeczy osobistych. 

 
  7) Korzystaj>cy zobowi>zani s> do ucywania obuwia 

sportowego w czasie zajCć. 
 
  8) Uczestnicy zajCć maj> obowi>zek punktualnego 

zakoMczenia zajCć i opuszczenia udostCpnionych 
pomieszczeM. 

 
  9) Hala sportowa została wyposacona w sprzCt 

posiadaj>cy odpowiednie certyfikaty, dopuszczaj>ce 
do ucytkowania w obiektach sportowych. Za 
zniszczenia i zagubienie mienia hali sportowej 
powstałe podczas zajCć odpowiada i ponosi koszty 
napraw osoba odpowiedzialna (nauczyciel, opiekun, 
kierownik grupy). 

 
10) Uwagi i wnioski nalecy kierować do dyrektora 

Zespołu Szkół w Pasymiu. 
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UCHWAŁA Nr XLII/34Ń/10 

Rady Miejskiej w Biskupcu 

z dnia 27 sierpnia 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec                       

dla terenów połoconych w Biskupcu przy ul. 1-go Maja. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717, z 2004 Nr 6, poz. 41, 
Nr 141, poz. 1492, z 2005 Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, 
z 2007 r. Nr 127, poz. 880) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
zmiany: Dz. U. z 2002 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, 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. Nr48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) Rada Miejska w Biskupcu 
po stwierdzeniu zgodnoWci ustaleM planu ze Studium 
UwarunkowaM i  Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta i Gminy Biskupiec uchwala, co 
nastCpujeŚ 

 
§ 1. Uchwala siC ZmianC miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec dla 
terenów połoconych przy ul. 1-go Maja zwan> dalej 
planem. 

 
§ 2. Zakres i granice planu zostały okreWlone 

w Uchwale Nr XXXIII/278/09 Rady Miejskiej w Biskupcu 
z dnia 24 wrzeWnia 2009 r. w sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzenia zmian Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec dla 
terenów połoconych w Biskupcu przy ul. 1-go Maja. 

 
§ 3. Uchwalony plan składa siCŚ 

 
  1) z ustaleM stanowi>cych treWć niniejszej uchwały, 
 
  2) z rysunku w skali 1Ś1000 stanowi>cego zał>cznik nr 1 

do niniejszej uchwały, 
 
  3) z rozstrzygniCcia w sprawie zgodnoWci planu 

z ustaleniami studium, rozstrzygniCcia o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu, rozstrzygniCcia 
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy oraz o sposobach ich 
finansowania stanowi>cych zał>cznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 
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Rozdział ń 
Przepisy ogólne - dotycz>ce całego terenu objCtego 

planem. 
 

§ 4. Przedmiotem ustaleM planu s>Ś 
 
  1) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnym sposobie zagospodarowania, 
 
  2) przeznaczenie terenów okreWlone symbolamiŚ 
 

- MU - tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami, 
- U - tereny zabudowy usługowej, 
- ZP - tereny zieleni urz>dzonej, 
- KD - tereny dróg publicznych, 
- Kx - tereny ci>gów pieszych, 
- KP - tereny parkingów publicznych, 

 
  3) rozwi>zania komunikacyjne oraz powi>zania terenów 

z istniej>cymi drogami publicznymi, 
 
  4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej, 
 
  5) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego, 
 
  6) warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu w tym: linie zabudowy 
i gabaryty budynków, wskaaniki intensywnoWci 
zabudowy, 

 
  7) zasady i warunki podziału terenów na działki 

budowlane, 
 
  8) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym 
zakazy zabudowy, wynikaj>ce z potrzeb ochrony 
Wrodowiska przyrodniczego, prawidłowego 
gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony 
gruntów rolnych, 

 
  9) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych, 
 
  10) stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 

opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

 
  1) „budynku adaptowanym” - nalecy przez to rozumieć 

budynek istniej>cy do zachowania - budynki 
adaptowane mog> podlegać przebudowie 
i rozbudowie ł>cznie ze zmian> funkcji na zasadach 
okreWlonych w ustaleniach dla poszczególnych 
terenów, 

 
  2) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - nalecy przez to 

rozumieć liniC, której nie moce przekroczyć caden 
element budynku, 

 
  3) „obowi>zuj>cej linii zabudowy” - nalecy przez to 

rozumieć liniC wyznaczon> na rysunku planu, na 
której nalecy sytuować minimum 70 % rzutu elewacji 
frontowej obiektu bez mocliwoWci jej przekroczenia, 
linia obowi>zuj>cej zabudowy nie dotyczy budynków 
cofniCtych co najmniej o 15 m w gł>b działki, 

 

  4) „przeznaczeniu podstawowym” - nalecy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które przewaca na 
działce budowlanej, 

 
  5) „przeznaczeniu uzupełniaj>cym” - nalecy przez to 

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

 
  6) „terenie elementarnym” - nalecy przez to rozumieć 

teren wydzielony lini> rozgraniczaj>c> i oznaczony 
odrCbnym symbolem, 

 
  7) „usługach nieuci>cliwych” - nalecy przez to rozumieć 

działalnoWć usługow> nie zaliczan> do przedsiCwziCć 
mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko 
w rozumieniu przepisów odrCbnych, której 
ewentualna uci>cliwoWć nie moce wykraczać poza 
granice działki, 

 
  8) „wskaaniku zabudowy” - nalecy przez to rozumieć 

stosunek powierzchni zabudowy kubaturowej do 
powierzchni działki budowlanej. 

 
§ 6. 1. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu s> obowi>zuj>ceŚ 
 
  1) granice obszaru opracowania planu,  
 
  2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania,  
 
  3) oznaczenia przeznaczenia terenów,  
 
  4) linie zabudowy;  
 
  5) oznaczenia obiektów podlegaj>cych ochronie,  
 
  6) linie okreWlaj>ce obszary podlegaj>ce ochronie. 
 

2. NastCpuj>ce oznaczenia na rysunku planu s> 
postulowane:  
 
  1) oznaczenia liniowe urz>dzeM infrastruktury 

technicznej okreWlaj>ce ich orientacyjny przebieg do 
uWciWlenia w projektach budowlanych;  

 
  2) oznaczenia obrazuj>ce zasady obsługi 

komunikacyjnej terenów. 
 

§ 7. Ustala siC nastCpuj>ce zasady 
zagospodarowania na całym obszarze objCtym planemŚ 

 
1. Zasady ochrony i  kształtowania ładu 

przestrzennego:  
 
  1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

zostały okreWlone poprzez ustalenie parametrów 
i wskaaników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu dla poszczególnych 
terenów,  

 
  2) w granicach planu nie wyznacza siC terenów 

wymagaj>cych procedury scalenia i podziału,  
 
  3) ustala siC zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych za wyj>tkiem obiektów zaplecza 
budowy,  
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  4) wprowadza siC dla terenów połoconych przy ul. 1-go 
Maja zakaz stosowania ogrodzeM od strony ulicy,  

 
  5) warunki i zasady podziału na działki budowlane 

zostały okreWlone w ustaleniach dla poszczególnych 
terenów. 

 
2. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:  

 
  1) w celu ochrony Wrodowiska, prawidłowego 

gospodarowania zasobami przyrody oraz zachowania 
zdrowia i bezpieczeMstwa ludzi, szkodliwe 
oddziaływanie na Wrodowisko powinno zamykać siC 
na terenie działki budowlanej, na jakiej jest 
wytwarzane. 

 
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kulturyŚ 
 
  1) w granicach planu znajduj> siC obiekty wpisane do 

ewidencji zabytków województwa warmiMsko-
mazurskiego wymagaj>ce ochrony, w odniesieniu do 
których obowi>zuj> nastCpuj>ce zasadyŚ 
a) ochronie podlega kształt i rodzaj pokrycia 

dachów, artykulacja i sposób opracowania 
elewacji (w tym stolarki otworowej jako jednego 
z elementów wystroju elewacji), 

b) obowi>zuje zakaz dokonywania zmian 
w budynkach historycznych, mog>cych 
doprowadzić do utraty ich wartoWci zabytkowej, 

c) remonty budynków historycznych nalecy 
prowadzić na zasadach pozwalaj>cych zachować 
walory zabytkowe elewacji tj. kompozycjC 
elewacji, detal architektoniczny podlegaj>cy 
ekspozycji oraz sposób wykoMczenia elewacji, 

d) w odniesieniu do obiektów ujCtych w ewidencji 
zabytków wszelkie prace konserwatorskie i roboty 
budowlane oraz zasady umieszczania noWników 
reklamowych i innych tablic nalecy uzgodnić 
z WKZ w Olsztynie, 

 
  2) w granicach objCtych opracowaniem znajduj> siC 

tereny objCte stref> „B” ochrony konserwatorskiej, 
w obrCbie której obowi>zujeŚ 
a) ochrona historycznego rozplanowania 

i przekrojów ulic i  placów wraz z  ich 
nawierzchniami, 

b) historyczna linia zabudowy i jej rozplanowanie 
(usytuowanie budynku mieszkalnego, obiektów 
gospodarczych), 

c) zachowanie tradycyjnej gCstoWci zabudowy, 
d) dostosowanie nowych obiektów do historycznej 

kompozycji przestrzennej i architektury lokalnej; 
w przypadku budowy nowych obiektów w obrCbie 
strefy nalecy nawi>zywać do form i gabarytów 
zabudowy tradycyjnie wystCpuj>cej w mieWcie 
w szczególnoWci w zakresie formy, materiału, 
kolorystyki, 

e) zasady umieszczania w strefie noWników 
reklamowych i innych tablic nalecy uzgodnić 
z WKZ w Olsztynie. 

 
4. Zasady obsługi terenów infrastruktur> techniczn>Ś 

 
  1) adaptuje siC istniej>ce sieci infrastruktury technicznej 

- w przypadku kolizji projektowanych obiektów 
budowlanych z istniej>cymi sieciami infrastruktury 
technicznej nalecy je przebudować i dostosować do 
projektowanego zagospodarowania terenu 

 

  2) nowe sieci i urz>dzenia infrastruktury technicznej 
powinny być w miarC mocliwoWci lokalizowane na 
terenach przeznaczonych na cele publiczne, 
w szczególnoWci prowadzone przez tereny dróg 
publicznych oraz przez tereny dróg wewnCtrznych 
i ci>gów pieszo-jezdnych, 

 
  3) dopuszcza siC realizacjC sieci i urz>dzeM 

infrastruktury technicznej poza terenami 
przeznaczonymi na cele publiczne - obiekty 
i urz>dzenia realizowane na tych terenach powinny 
być, w miarC mocliwoWci technicznych, realizowane 
jako elementy wbudowane, razem z obiektami 
budowlanymi odpowiadaj>cymi przeznaczeniu tych 
terenów, 

 
  4) zaopatrzenie w wodC z istniej>cej sieci wodoci>gu 

miejskiego na zasadach ustalonych przez zarz>dcC 
sieci, 

 
  5) odprowadzenie Wcieków sanitarnych sieci> kanalizacji 

miejskiej do oczyszczalni Wcieków na zasadach 
ustalonych przez zarz>dcC sieci, 

 
  6) odprowadzenie wód opadowych z terenów dróg 

i placów o nawierzchni utwardzonej do sieci miejskiej 
kanalizacji deszczowej na zasadach ustalonych przez 
zarz>dcC sieci lub po oczyszczeniu zgodnie 
z przepisami odrCbnymi do najblicszego rowu 
melioracyjnego, 

 
  7) zaopatrzenie w energiC elektryczn> - z istniej>cej 

sieci na zasadach ustalonych przez zarz>dcC sieci - 
sieć elektroenergetyczn> nalecy realizować jak 
podziemn>, 

 
  8) zaopatrzenie w gaz - z istniej>cej sieci na zasadach 

ustalonych przez zarz>dcC sieci, 
 
  9) zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci cieplnej lub 

z indywidualnych aródeł ciepła z  wył>czeniem 
technologii wysokoemisyjnych jako aródeł ciepłaś 

 
  10) telekomunikacja - linie telekomunikacyjne nalecy 

realizować jako podziemne z rozprowadzeniem 
w terenach przeznaczonych pod ci>gi 
komunikacyjne - w uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza siC lokalizacjC sieci i  urz>dzeM 
infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach 
przeznaczonych pod zabudowC, 

 
  11) gromadzenie odpadów stałych - w typowych 

pojemnikach w  granicach własnych działki              
z  wywiezieniem na składowisko przez 
wyspecjalizowane przedsiCbiorstwo - mocliwa jest 
realizacja zbiorczych miejsc na pojemniki 
umocliwiaj>ce selektywn> zbiórkC odpadów 
obsługuj>cych kilka działek budowlanych. 

 
5. Rozwi>zania komunikacyjneŚ 

 
  1) cały teren planu powi>zany jest z ulic> 1-go Maja 

poprzez projektowan> drogC publiczn> (ulicC) 
oznaczon> symbolem KD.01 zgodnie z oznaczeniami 
na rysunku planu, 

 
  2) dopuszcza siC równiec powi>zanie poszczególnych 

terenów bezpoWrednio z ulic> 1-go Maja poprzez 
zjazdy indywidualne lub publiczne na zasadach 
uzgodnionych z zarz>dc> drogi. 
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6. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 
technicznej: 
 
  1) urz>dzenie i budowa drogi oznaczonej symbolem 

KD.01, 
 
  2) przebudowa ci>gu pieszego oznaczonego symbolem 

Kx.02, 
 
  3) budowa ci>gu pieszo-rowerowego oznaczonego 

symbolem Kx.01. 
 

7. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznej:  
 
  1) w granicach planu wyznacza siC jako przestrzeM 

publiczn> tereny oznaczone symbolami KD.01, KP.01 
oraz tereny zieleni urz>dzonej oznaczone symbolami 
ZP.01, ZP.02 i ZP.03,  

 
  2) zasady umieszczania w przestrzeni publicznej 

obiektów małej architektury, noWników reklamowych, 
tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, 
urz>dzeM technicznych i zieleni zostały okreWlone 
w ustaleniach dla poszczególnych terenów. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe dotycz>ce terenów 
elementarnych: 

 
§ 8. Dla terenów wydzielonych liniami 

rozgraniczaj>cymi ustala siC nastCpuj>ce warunki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

 
1. MU.01 - tereny zabudowy mieszkaniowej 

z usługami. Przeznaczenie podstawoweŚ zabudowa 
mieszkaniowa. Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ usługi 
nieuci>cliwe realizowane jako wbudowane lub 
w osobnym budynku. 
 
  1) istniej>ca zabudowa adaptowana, 
 
  2) maksymalna wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje 

nadziemne, w tym druga kondygnacja jako ucytkowe 
poddasze, 

 
  3) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,50, 
 
  4) dachy strome o symetrycznym nachyleniu połaci 

głównych zawartym w przedziale 30-45 stopni, kryte 
dachówk> ceramiczn> lub materiałem 
dachówkopodobnym w odcieniach czerwieni, 

 
  5) obowi>zuje zachowanie nie mniej nic 20 % 

powierzchni działki jako biologicznie czynnej, 
 
  6) miejsca postojowe w granicach terenu, do którego 

inwestor posiada tytuł prawny. 
 

2. MU.02 - tereny zabudowy mieszkaniowej 
z usługami. Przeznaczenie podstawoweŚ zabudowa 
mieszkaniowa z usługami realizowana jako zabudowa 
kamieniczna-pierzejowa. Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
garace, parkingi, drogi wewnCtrzne. Now> zabudowC 
mieszkaniow> z usługami nalecy realizować wzdłuc drogi 
publicznej oznaczonej symbolem KD.01 w formie 
zabudowy szeregowej. Na zapleczu nowej zabudowy 
nalecy wydzielić drogC wewnCtrzn> do obsługi 
komunikacyjnej projektowanej zabudowy.  
 

  1) teren połocony w granicach strefy B ochrony 
konserwatorskiej - obowi>zuj> ustalenia zawarte 
w § 7 ust. 3,  

 
  2) zasady i warunki podziałuŚ nowy podział nalecy 

realizować z uwzglCdnieniem obsługi komunikacyjnej 
istniej>cych i nowo projektowanych budynków od 
strony zaplecza - dopuszcza siC wydzielenie działek 
przeznaczonych na poprawC warunków 
zagospodarowania, obsługC urz>dzeM infrastruktury 
technicznej, dróg pieszych i dojazdowych,  

 
  3) adaptuje siC istniej>c> zabudowC zgodnie 

z oznaczeniami na rysunku planu,  
 
  4) dopuszcza siC usytuowanie budynków Wcian> 

zewnCtrzn> bezpoWrednio na granicy działki,  
 
  5) maksymalna wysokoWć zabudowy 3 kondygnacje 

nadziemne, w tym ostatnia kondygnacja jako 
ucytkowe poddasze,  

 
  7) nieprzekraczalna i obowi>zuj>ca linia zabudowy 

zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,  
 
  8) dachy strome o nachyleniu połaci głównych 

zawartych w przedziale od 30 do 45 stopni, pokryte 
dachówk> ceramiczn>,  

 
  9) maksymalny wskaanik zabudowy - 1,00,  
 
  10) miejsca postojowe w granicach terenu, do którego 

inwestor posiada tytuł prawny w iloWci nie mniejszej 
nic 1,0 miejsca na 1 lokal mieszkalny - miejsca 
postojowe mog> być realizowane na terenie do 
którego inwestor posiada tytuł prawny lub na terenie 
parkingu publicznego. 

 
4. MU.03 - tereny zabudowy mieszkaniowej 

z usługami. Przeznaczenie podstawoweŚ zabudowa 
mieszkaniowa lub usługowa realizowana jako zabudowa 
kamieniczna - pierzejowa. Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
miejsca postojowe, drogi wewnCtrzne, zieleM.  
 
  1) zasady i warunki podziału - adaptuje siC istniej>cy 

podział geodezyjny, dopuszcza siC wydzielenie 
działek na poprawC warunków zagospodarowania.  

 
  2) maksymalna wysokoWć zabudowy - 3 kondygnacje 

nadziemne w tym ostatnia kondygnacja jako 
ucytkowe poddasze,  

 
  3) geometria dachów - dachy strome kształtowane 

w nawi>zaniu do istniej>cej zabudowy pierzejowej 
w ci>gu ulicy 1-go Maja,  

 
  4) obowi>zuj>ca i nieprzekraczalna linia zabudowy 

zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,  
 
  5) maksymalny wskaanik zabudowy - 1,00,  
 
  6) powierzchnia biologicznie czynna - nie ustala siC,  
 
  7) dopuszcza siC wykonanie dojazdu do terenu U.01,  
 
  8) miejsca postojowe w granicach terenu, do którego 

inwestor posiada tytuł prawny lub na terenach 
publicznych w iloWci nie mniejszej nic 1 miejsce 
postojowe na 1 lokal mieszkalny plus 2,5 miejsca 
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parkingowego na 100 m
2
 powierzchni ucytkowej 

usług. 
 

3. U.01 - tereny zabudowy usługowej i handlowej. 
Przeznaczenie podstawoweŚ zabudowa usługowa 
i handlowa, w tym obiekty o charakterze galerii lub 
pasacu handlowego. Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
towarzysz>ce budynki gospodarcze lub garacowe, 
parkingi, urz>dzenia infrastruktury technicznej, dojWcia 
i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura. Nie dopuszcza 
siC realizacji funkcji mieszkaniowej.  
 
  1) minimalna powierzchnia działki budowlanej - 5000 m

2
,  

 
  2) maksymalna wysokoWć zabudowy - 3 kondygnacje 

nadziemne,  
 
  3) geometria dachów - dachy strome kształtowane 

w nawi>zaniu do istniej>cej zabudowy pierzejowej 
w ci>gu ulicy 1-go Maja, dopuszcza siC zastosowanie 
innej geometrii dachów wynikaj>cej z projektu 
zabudowy całego terenu,  

 
  4) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie 

z oznaczeniami na rysunku planu,  
 
  5) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,60,  
 
  6) obowi>zuje zachowanie nie mniej nic 20 % 

powierzchni działki budowlanej jako biologicznie 
czynnej,  

 
  7) dojazd do terenu poprzez projektowan> drogC 

publiczn> oznaczon> symbolem KD.01 oraz poprzez 
uzgodnione z zarz>dc> drogi zjazdy indywidualne 
z ulicy 1-go Maja,  

 
  8) miejsca postojowe w granicach terenu, do którego 

inwestor posiada tytuł prawny w iloWci nie mniejszej 
nic 2,5 miejsca parkingowego na 100 m

2
 powierzchni 

ucytkowej usług i handlu. 
 

5. ZP.01, ZP.02, ZP.03 - tereny zieleni urz>dzonej.  
 
  1) istniej>cy wartoWciowy drzewostan do zachowania, 

dopuszcza siC mocliwoWć nasadzeM o charakterze 
parkowym,  

 
  2) dopuszcza siC mocliwoWć urz>dzenia dróg 

dojazdowych, ci>gów pieszych, i pieszo-jezdnych 
oraz rowerowych, lokalizacji obiektów małej 
architektury oraz obiektów rekreacyjnych 
i sportowych typu boiska, place zabaw,  

 
  3) dopuszcza siC mocliwoWć urz>dzenia tymczasowych 

(sezonowych miejsc postojowych),  
 
  4) dopuszcza siC mocliwoWć umieszczania noWników 

reklamowych na zasadach uzgodnionych z UrzCdem 
Miasta w Biskupcu. 

 
7. KD.01 - teren drogi publicznej. Przeznaczenie 

podstawowe: droga publiczna (ulica) w klasie technicznej 
D drogi dojazdowej. Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ sieci 
infrastruktury technicznej.  

 
  1) ustala siC szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych - 

10,0 m;  
 
  2) ustala siC szerokoWć jezdni nie mniejsz> nic 5,5 m;  
 
 
  3) ulica powinna być wyposacona w chodnik,  
 
  4) zasady umieszczania noWników reklamowych ustala 

zarz>dca drogi. 
 

8. Kx.01, Kx.02 - tereny ci>gów pieszych 
i rowerowych. Przeznaczenie podstawoweŚ ci>g pieszy 
lub rowerowy. Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ sieci 
infrastruktury technicznej.  
 
  1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych - zgodnie 

z oznaczeniami na rysunku planu;  
 
  2) nawierzchniC urz>dzić z materiałów rozbieralnych,  
 
  3) w miejscu skrzycowania z istniej>cymi rowami 

melioracyjnymi nalecy wykonać przepusty. 
 

9. KP.01 - tereny parkingu publicznego. 
Przeznaczenie podstawowe: parking publiczny. 
Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ sieci infrastruktury 
technicznej.  
 
  1) obowi>zuje wyznaczenie miejsc parkingowych dla 

osób niepełnosprawnych,  
 
  2) nawierzchniC urz>dzić z materiałów rozbieralnych,  
 
  3) dopuszcza siC mocliwoWć umieszczania noWników 

reklamowych na zasadach uzgodnionych z UrzCdem 
Miasta w Biskupcu. 

 
Rozdział 3 

Przepisy koMcowe 

 
§ 9. Ustala siC stawkC procentow> słuc>c> naliczaniu 

opłaty, o  której mowa w  art. 36 ust. 4  ustawy                      
o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w wysokoWci 30 % 

 
§ 10. Trac> moc ustalenia i rysunek Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Biskupiec uchwalonego Uchwał> Nr XXX/211/05 Rady 
Miejskiej w Biskupcu z dnia 15 czerwca 2005 r. 
w granicach niniejszej zmiany planu. 

 
§ 11. Wykonanie uchwały powierza siC Burmistrzowi 

Biskupca. 
 
§ 12. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od 

dnia jej ogłoszenia w  Dzienniku UrzCdowym 
Województwa WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>ca Rady 
Alina Radziszewska 

 

 
 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 170   Poz. 2183 
 

- 10121 - 

Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr XLII/340/10 
Rady Miejskiej w Biskupcu 
z dnia 27 sierpnia 2010 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XLII/340/10 
Rady Miejskiej w Biskupcu 
z dnia 27 sierpnia 2010 r. 

 
I  RozstrzygniCcie dotycz>ce zgodnoWci zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami 
studium: 
 
dotyczy: Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec dla terenów połoconych 

w Biskupcu przy ul. 1-go Maja. 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 Nr 80, poz. 717, z 2004 Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 Nr 45, 
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 Nr 24, 
poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804), stwierdza siC zgodnoWć „Zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec dla terenów połoconych w Biskupcu przy ul. 1-go Maja” ze Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biskupiec. 
 
II  RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu: 
 
dotyczy: Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec dla terenów połoconych 

w Biskupcu przy ul. 1-go Maja. 
 

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 Nr 80, poz. 717, z 2004 Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 Nr 45, 
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 Nr 24, 
poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804), termin wnoszenia uwag do projektu „Zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec dla terenów połoconych w Biskupcu przy ul. 1-go Maja” 
wyznaczono do dnia 13 sierpnia 2010 r. 

W wyznaczonym terminie nie wpłynCły cadne uwagi do projektu planu. 
 
III  RozstrzygniCcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminyŚ 
 
dotyczy: Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec dla terenów połoconych 

w Biskupcu przy ul. 1-go Maja. 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 Nr 80, poz. 717, z 2004 Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 Nr 45, 
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 Nr 24, 
poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804) rozstrzyga siC o sposobie realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy ujCtych w „Zmianie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec dla terenów połoconych w Biskupcu przy ul. 1-go Maja” w sposób 
nastCpuj>cyŚ 
  a) zadania zapisane w ustaleniach zmiany planu zostan> wprowadzone do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miasta 

i gminy Biskupiec i zrealizowane zgodnie z harmonogramem zawartym w WPI; 
  b) finansowanie zadaM zapisanych w ustaleniach zmiany planuŚ budcet gminy oraz Wrodki zewnCtrzneś 
  c) nalecy podj>ć działania na rzecz pozyskania Wrodków pomocowych na realizacjC inwestycji. 
 
 
 

2184 

UCHWAŁA Nr LXXXI/653/2010 

Rady żminy źłk 

z dnia 31 sierpnia 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu                               

pn. „Podgrodzie” k/źłku. 

 

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 póan. zmianami oraz art. 15 ust. 2ś 
art. 20 ust. 1; w zwi>zku z art. 27 oraz art. 29 i art. 34 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717 z póan. zm.), po stwierdzeniu zgodnoWci 
ustaleM zmiany planu z  ustaleniami Studium 
uwarunkowaM i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego żminy źłk, uchwalonego uchwał> 
Nr XXXII/207/2001 Rady żminy źłk z dnia 30 listopada 


