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§ 35. 1. Dodatek przyznaje siC na wniosek 
nauczyciela. 

 
2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły 

(placówki), a dyrektorowi szkoły (placówki) Wójt żminy. 
 
3. Dodatek wypłaca siC z dołu. 

 
Rozdział 8 
NAGRODY 

 
§ 36. 1. Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za 

ich osi>gniCcia dydaktyczno-wychowawcze ustala siC od 
1 wrzeWnia 2010 roku w wysokoWci 2,5 % planowego, 
rocznego osobowego funduszu wynagrodzeM. 

 
2. Na nagrody przyznawane przez dyrektorów szkół 

(placówek) przeznacza siC 60 % funduszu, a na nagrody 
przyznawane przez Wójta żminy przeznacza siC 40 % 
funduszu, o którym mowa w § 36 ust. 1. 

 
3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród maj> 

charakter uznaniowy. 
 
4. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzalecnione jest 

w  szczególnoWci od wybitnych osi>gniCć w pracy 
dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuMczej. 

 

5. Nagrody przyznawane ze Wrodków, o której mowa 
§ 36 ust. 2 przyznaje dyrektor, po zasiCgniCci opinii rady 
pedagogicznej. Zasady Przyznawania Nagrody Wójta 
okreWla Uchwała Nr XXI/145/04 Rady żminy Stawiguda 
z dnia 30 wrzeWnia 2004 r. w sprawie przyjCcia 
Regulaminu Przyznania Nagród Wójta żminy ze 
specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół 
i placówek oWwiatowych, których organem prowadz>cym 
jest Gmina Stawiguda. 
 

Rozdział 9 
POSTANOWIźNIA KOLCOWź 

 
§ 37. 1. Wnioski o zmianC zapisów regulaminu mog> 

być składane przez dyrektorów szkół (placówek) 
i organizacje zwi>zkowe działaj>ce w oWwiacie w terminie 
do dnia 15 paadziernika kacdego roku. 

 
2. Regulamin został uzgodniony z Oddziałem ZNP 

w Stawigudzie i NSZZ „SolidarnoWć” w Olsztynie. 
 
3. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie 

zastosowanie maj> przepisy ustawy - Karta Nauczyciela 
oraz przepisy prawa pracy. 

 
4. Regulamin obowi>zuje od 1 wrzeWnia 2010 roku. 

 

 
 
 

2246 

UCHWAŁA Nr XLVI/268/10 

Rady Gminy Kalinowo 

z dnia 27 sierpnia 2010 r. 

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrCbie wsi JCdrzejki, 
w granicach działek oznaczonych nr ewid. 6/3, 9/4 i 9/6. 

 

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. zm.) i art. 15 ust. 2, 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 
Kalinowo, uchwalonego uchwał> Nr XVII/99/2000 Rady 
Gminy Kalinowo z dnia 31 lipca 2000 r. z póan. zm., Rada 
Gminy Kalinowo uchwala, co nastCpujeŚ 

 
§ 1. 1. W uchwale Nr XXXIV/183/06 Rady Gminy 

Kalinowo z dnia 27 wrzeWnia 2006 r. w sprawie w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrCbie wsi JCdrzejki, ogłoszonej w  
Dzienniku UrzCdowym Województwa WarmiMsko-
Mazurskiego Nr 104, poz. 1570 z dnia 26 sierpnia 2002 r. 
wprowadza siC nastCpuj>ce zmianyŚ 
 
  1) w § 4 zmienia siC zapisy dla terenów oznaczonych 

symbolami: 6R i 8R, dotycz>ce przeznaczenia terenów 
i uwarunkowaM, w nastCpuj>cy sposóbŚ 

 

a) w zapisach dla terenu 6R słowa o treWciŚ „Zakazuje 
siC jakiejkolwiek zabudowy.” zastCpuje siC słowami 
o treWciŚ „Dopuszcza siC realizacjC zabudowy 
zagrodowej. W zakresie kształtowania zabudowy 
obowi>zuj> ustalenia § 3, ust. 4 i 9 oraz § 10, ust. 2, 
pkt 3. Minimalna powierzchnia wydzielanej działkiŚ 
3000 m

2. Obowi>zuje zakaz realizacji 
przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko w rozumieniu przepisów z zakresu 
ochrony Wrodowiska. Dopuszczalny poziom hałasu 
jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowC 
mieszkaniow>, w rozumieniu przepisów ustawy 
Prawo ochrony Wrodowiska i przepisów 
wykonawczych do tej ustawy. Teren połocony jest 
w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Jezior Rajgrodzkich, zgodnie z rozporz>dzeniem 
Wojewody WarmiMsko-Mazurskiego Nr 156 z dnia 
19 grudnia 2008 r. w sprawie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich 
(Dz. Urz. Woj. WarmiMsko-Mazurskiego Nr 198, 
poz. 3107 z dnia 24 grudnia 2008 r.). Obowi>zuj> 
zakazy wynikaj>ce z rozporz>dzenia jw. 
W stosunku do terenu nie maj> zastosowania 
ustalenia § 3, ust. 14 i pierwszego zdania § 7, ust. 1.”, 

b) w zapisach dla terenu 8R słowa o treWciŚ „Zakazuje 
siC jakiejkolwiek zabudowy.” zastCpuje siC słowami 
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o treWciŚ „Dopuszcza siC realizacjC zabudowy 
zagrodowej. W zakresie kształtowania zabudowy 
obowi>zuj> ustalenia § 3, ust. 4 i 9 oraz § 10, ust. 2, 
pkt 3. Minimalna powierzchnia wydzielanej działkiŚ 
3000 m

2. Obowi>zuje zakaz realizacji 
przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko w rozumieniu przepisów z zakresu 
ochrony Wrodowiska. Dopuszczalny poziom hałasu 
jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowC 
mieszkaniow>, w rozumieniu przepisów ustawy 
Prawo ochrony Wrodowiska i przepisów 
wykonawczych do tej ustawy. Teren połocony jest 
w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Jezior Rajgrodzkich, zgodnie z rozporz>dzeniem 
Wojewody WarmiMsko-Mazurskiego Nr 156 z dnia 
19 grudnia 2008 r. w sprawie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich 
(Dz. Urz. Woj. WarmiMsko-Mazurskiego Nr 198, 
poz. 3107 z dnia 24 grudnia 2008 r.). Obowi>zuj> 
zakazy wynikaj>ce z rozporz>dzenia jw. W stosunku 
do terenu nie maj> zastosowania ustalenia § 3, ust. 14 
i pierwszego zdania § 7, ust. 1.”. 

 
2. Pozostałe ustalenia uchwały wymienionej w ust. 1, 

w tym rysunek planu, pozostaj> bez zmian. 
 
§ 2. Zał>cznikami do niniejszej uchwały s>Ś 

 
  1) zał>cznik Nr 1 - rozstrzygniCcie dotycz>ce zgodnoWci 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego z ustaleniami studium; 

  2) zał>cznik Nr 2 - rozstrzygniCcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany 
planu i rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, 
zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 

 
  3) zał>cznik Nr 3 - tekst jednolity miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obrCbie wsi 
JCdrzejki. 

 
§ 3. Przedmiot i granice zmiany planu okreWlono na 

podstawie uchwały Nr XXXII/193/09 Rady żminy 
Kalinowo z dnia 26 czerwca 2009 r., w sprawie 
przyst>pienia do sporz>dzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obrCbie wsi 
JCdrzejki, w granicach działek oznaczonych nr ewid. 6/3, 
9/4 i 9/6. 

 
§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siC 

Wójtowi żminy Kalinowo. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od 

daty jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady żminy 
Mieczysław żłCbocki 

 

 
 
 

Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr XLVI/268/10 
Rady Gminy Kalinowo 
z dnia 27 sierpnia 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie dotycz>ce zgodnoWci zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium 

 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrCbie wsi JCdrzejki, w granicach działek oznaczonych 

nr ewid. 6/3, 9/4 i 9/6, jest zgodna z ustaleniami Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kalinowo, uchwalonego uchwał> Nr XVII/99/2000 Rady żminy Kalinowo z dnia 31 lipca 2000 r. z póan. zm. 
 
 
 
 

Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XLVI/268/10 
Rady Gminy Kalinowo 
z dnia 27 sierpnia 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu i rozstrzygniCcie o sposobie 

realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 
1. W okresie wyłocenia do publicznego wgl>du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

obrCbie wsi JCdrzejki, w granicach działek oznaczonych nr ewid. 6/3, 9/4 i 9/6 (tj. od dnia 10 maja 2010 r. do dnia 8 czerwca 
2010 r.) oraz w terminie do dnia 28 czerwca 2010 r., nie wniesiono uwag do ustaleM przyjCtych w ww. projekcie zmiany planu. 

 
2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrCbie wsi JCdrzejki, w granicach działek oznaczonych 

nr ewid. 6/3, 9/4 i 9/6, nie zawiera zapisów o realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych żminy Kalinowo, st>d tec nie wyst>pi ich finansowanie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. 
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Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr XLVI/268/10 
Rady Gminy Kalinowo 
z dnia 27 sierpnia 2010 r. 

zmiany oznaczono kursyw> 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrCbie wsi JCdrzejki 

(tekst jednolity) 
 

§ ń. 1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 
Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kalinowo zatwierdzonego Uchwał> 
Nr XIV/99/2000 Rady Gminy Kalinowo z dnia 31 lipca 
2000 r., ze zmian> dokonan> Uchwał> Nr XXXIII/182/06 
Rady żminy Kalinowo z dnia 29.08.2006 r. uchwala siC 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w 
obrCbie geodezyjnym wsi JCdrzejki obejmuj>cy obszar 
terenów o powierzchni około 60,0 ha zwany dalej planem. 

 
2. Przedmiot, cel oraz granice terenu objCtego planem 

okreWlono na podstawie Uchwały Nr XVIII/104/04 Rady 
żminy Kalinowo z dnia 27 paadziernika 2004 r. w sprawie 
przyst>pienia do sporz>dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

 
3. Plan składa siC z nastCpuj>cych integralnych 

elementówŚ 
 
  1) ustaleM planu stanowi>cych treWć niniejszej uchwałyś 
 
  2) rysunku planu w skali 1Ś2000 stanowi>cego zał>cznik 

Nr 1 do niniejszej uchwałyś 
 
  3) rozstrzygniCć o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu stanowi>cych zał>cznik Nr 2 do 
niniejszej Uchwałyś 

 
  4) rozstrzygniCć o sposobie realizacji przewidzianych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy - stanowi>cych 
zał>cznik Nr 3 do niniejszej Uchwały. 

 
4. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne uwidocznione w 

legendzie na rysunku planu s> obligatoryjnymi ustaleniami 
planu: 
 
  1) granice obszaru objCtego planemś 
 
  2) sposób ucytkowania terenów (funkcje terenów)ś 
 
  3) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym sposobie 

ucytkowania WciWle okreWloneś 
 
  4) linie rozgraniczaj>ce tereny jak wycej lecz nie 

okreWlone WciWleś 
 
  5) zasady podziału gruntów na działki budowlaneś 
 
  6) nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone planem; 
 
  7) nieprzekraczalne linie zabudowy wynikaj>ce z przepisów 

szczególnychś 
 
  8) granica strefy ochronnej jeziora Białego. 
 

§ 2. Celem regulacji prawnych zawartych 
w ustaleniach planu jest: 

 
1. Zapewnienie ładu przestrzennego wsi i racjonalnej 

gospodarki terenami. 
 

2. źfektywne wykorzystanie ucytków rolnych w wyniku 
przekształcania na cele zwi>zane z turystyka i rekreacj> a 
takce mieszkalnictwem jednorodzinnym w aspekcie 
potrzeb społecznych oraz finansów gminnych. 

 
3. Zabezpieczenie przed niekontrolowanym, 

chaotycznym zainwestowaniem terenu o wysokich walorach 
przyrodniczych oraz ich zanieczyszczaniem i degradacj>. 

 
§ 3. Ustalenia ogólne dla całego obszaru objCtego 

planem. 
 
1. Stosowane na rysunku planu przerywane linie 

rozgraniczaj>ce tereny o rócnym sposobie ucytkowania 
lub tereny proponowanego podziału gruntów okreWlone 
jako nieobowi>zuj>ce WciWle - mog> być nieznacznie 
korygowane w toku realizacji planu. 

 
2. Proponowane na rysunku planu usytuowanie 

projektowanej zabudowy nalecy traktować jako 
postulatywne, pod warunkiem zachowania 
nieprzekraczalnych linii zabudowy ustalonych planem, 
które odnosz> siC do lica Wcian zewnCtrznych budynków w 
poziomie przyziemia (parteru), nie dotycz> natomiast nie 
obudowanych schodów i tarasów zewnCtrznych oraz 
balkonów i wykuszy w budynkach mieszkalnych. 

 
3. Nieprzekraczalne linie zabudowy dla ci>gów 

ulicznych opisane s> przy ustaleniach dla dróg w 
paragrafie 4. 

 
4. WysokoWć budynków mieszkalnych, letniskowych i 

pensjonatowych nie moce przekraczać dwu kondygnacji 
nadziemnych ł>cznie z poddaszem ucytkowym pod 
połaciami dwu lub wielospadowych dachów, a poziom 
przyziemia - wysokoWci 1,00 m. ponad przylegaj>cy teren. 

 
5. Na terenach działek z zabudow> mieszkaniow> 

dopuszcza siC lokalizacjC parterowych budynków 
gospodarczych lub garacowych z poziomem przyziemia 
nie wycej jak 0,50 m ponad przyległym terenemś 
wysokoWć Wcian frontowych maks. 3,0 m do poziomu 
okapu, z dachami dwuspadowymi o nachyleniu połaci do 
30° ewentualnie wycszych do 45° o ile wymagać tego 
bCdzie kompozycja architektoniczna z istniej>ca 
zabudow>. 

 
6. Na działkach w zabudowie pensjonatowej i 

letniskowej dopuszcza siC usytuowanie budynków 
towarzysz>cych takich jak garace, hangary lub składziki 
na sprzCt sportowo-rekreacyjny a takce ewentualne 
stajnie dla koni o ile pozwalaj> na to powierzchnie działek 
i nie bCd> uci>cliwe dla ucytkowników s>siednich działek. 

 
7. Na działkach o funkcji mieszkaniowej i usług 

turystycznych dopuszcza siC lokalizacje budynków lub 
lokali z usługami nieuci>cliwymi, mał> gastronomiC itp. 

 
8. Wyklucza siC jak>kolwiek zabudowC wolnostoj>c> 

na działkach letniskowych o powierzchni mniejszej nic 
1500 m

2
. 
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9. W architekturze, materiale i detalu projektowanej 
zabudowy nalecy uwzglCdniać tradycje budownictwa w 
regionie mazurskim, w tym nachylenie połaci dachowych na 
budynkach pod katem 40 do 50° oraz ich pokrycie dachówka 
ceramiczn> lub materiałem dachówkopodobnym w kolorach 
pochodnych od czerwieni. 

 
10. Wskazane na rysunku planu kierunki kalenic 

nalecy traktować jako postulatywne. Dopuszcza siC inne 
usytuowanie o ile wzbogaci to walory architektoniczne 
budynku projektowanego w powi>zaniu z zabudow> 
istniej>c>. 

 
11. WysokoWć ewentualnych ogrodzeM od strony dróg 

publicznych nie powinna przekraczać 1,50 m. a w ich 
konstrukcji i opierzeniu nalecy preferowaćŚ kamieM, cegłC 
klinkierow> i drewno. Wykluczyć nalecy siatkC drucian>, 
szkło tłuczone oraz elementy metalowe o formach 
niebezpiecznych dla zdrowia ludzi i zwierz>t. 

 
12. Projektowane w planie linie podziału 

wewnCtrznego działek budowlanych nalecy traktować jako 
postulatywne z dopuszczeniem do niewielkich korekt. W 
trakcie podziału geodezyjnego lub w realizacji zabudowy 
dopuszcza siC ł>czenie przyległych do siebie działek w 
wiCksze siedliska. 

 
13. Projektowan> zabudowC w obniceniach 

terenowych przy rowach, ciekach wodnych i bagiennych 
nieucytkach poprzedzać nalecy dokładnymi badaniami 
geotechnicznymi szczególnie przy planowanym 
podpiwniczeniu budynków. 

 
14. Tereny objCte planem połocone s> całkowicie 

w obszarze chronionego krajobrazu, w zwi>zku z czym 
obowi>zuj> tu rygory i uwarunkowania zawarte 
w Rozporz>dzeniu Nr 54 Wojewody WarmiMsko-
Mazurskiego z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie 
obszarów chronionego krajobrazu na terenie 
województwa warmiMsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj. 
Warm.-Maz. Nr 175, poz. 1951 z 2005 r.) ze zmian> 
w Rozporz>dzeniu nr 64 z dnia 30 grudnia 2005 r.         
(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 3, poz. 46 z 2006 r.). 

 
§ 4. Ustalenia dla terenów wyrócnionych na rysunku 

planu. 
 

Oznaczenie Przeznaczenie terenów i uwarunkowania 
1 ML Teren istniej>cej zabudowy letniskowej w obszarze skupionej 

zabudowy wsi. Dopuszczalne funkcjonowanie tylko jednego 
domu letniskowego oraz adaptacja istniej>cych budynków 
gospodarczych na składowanie sprzCtu sportowo-
rekreacyjnego. Zastrzega siC mocliwoWć nieznacznego 
uszczuplenia powierzchni działki w przypadku koniecznego 
poszerzenia przyległej ulicy przy jej modernizacji. 

2 UT Teren istniej>cych i projektowanych usług turystyczno-
wypoczynkowych. WysokoWć zabudowy do dwu kondygnacji 
nadziemnych z poddaszem ucytkowym wł>cznie. Wskaanik 
zabudowy działki max. 10 %. Pozostały teren do 
zagospodarowania jako biologicznie czynny. Istniej>cy w 
strefie ochronnej jeziora budynek gospodarczy moce być 
adaptowany do przechowywania sprzCtu sportowo-
rekreacyjnego. 

3 ML Teren zabudowy letniskowej. Dopuszczalny wtórny podział 
obecnej działki na 2 lub 3 podłucne o tej samem funkcji ze 
swobodnym usytuowaniem budynków pomiCdzy 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. Zakazuje siC likwidacji 
istniej>cej enklawy leWnej. Minimalna szerokoWć działek:  
20,0 m. Wskaanik zabudowy 10 %. 

4 ML/UT Teren zabudowy letniskowej z mocliwoWci> wtórnego podziału 
na 2 parcele o tej samej funkcji lub przeznaczenie w czCWci 
lub całoWci na usługi turystyczne w formie pensjonatowej ze 
swobodn> zabudow> pomiCdzy nieprzekraczalnymi liniami 

zabudowy. Wskaanik zabudowy w przypadku działek 
letniskowych max. 7 %, w przypadku zabudowy 
pensjonatowej max. 15 %. 

5 ML Teren zabudowy letniskowej na działkach o powierzchni około 
1 ha. Dopuszcza siC ich ewentualny wtórny podział na dwie 
podłucne działki kacd> ze swobod> usytuowania budynków 
pomiCdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy z 
zachowaniem zasady „w mijankC”. Ustala siC wskaaniki 
zabudowy: od 0,2 w obecnych granicach do 0,3 w przypadku 
ich podziału. 

6 R Teren działki o nr ewidencyjnym 6/3 do pozostawienia w 
ucytkowaniu rolniczym ze wzglCdu na przewacaj>cy areał 
gruntów klasy III podlegaj>cych ochronie. 
Dopuszcza siC realizacjC zabudowy zagrodowej. W zakresie 
kształtowania zabudowy obowi>zuj> ustalenia § 3, ust. 4 i 9 
oraz § 10, ust. 2, pkt 3. Minimalna powierzchnia wydzielanej 
działki: 3000 m

2
. 

Obowi>zuje zakaz realizacji przedsiCwziCć mog>cych 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko w rozumieniu 
przepisów z zakresu ochrony Wrodowiska. 
Dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowC mieszkaniow>, w rozumieniu 
przepisów ustawy Prawo ochrony Wrodowiska i przepisów 
wykonawczych do tej ustawy. 
Teren połocony jest w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich, zgodnie z rozporz>dzeniem 
Wojewody WarmiMsko-Mazurskiego Nr 156 z dnia 19 grudnia 
2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior 
Rajgrodzkich (Dz. Urz. Woj. WarmiMsko-Mazurskiego Nr 198, 
poz. 3107 z dnia 24 grudnia 2008 r.). Obowi>zuj> zakazy 
wynikaj>ce z rozporz>dzenia jw. W stosunku do terenu nie 
maj> zastosowania ustalenia § 3, ust. 14 i pierwszego zdania 
§ 7, ust. 1. 

7 ML Teren zabudowy letniskowej. Ustalenia identyczne jak wycej 
dla pozycji 5 ML. 

8 R Teren działek o numerach ewidencyjnychŚ 9/4 i 9/6 do 
pozostawienia w ucytkowaniu rolniczym ze wzglCdu na 
przewacaj>cy w ich obrCbie areał gruntów rolnych kl. Ps III 
podlegaj>cych ochronie. 
Dopuszcza siC realizacjC zabudowy zagrodowej. W zakresie 
kształtowania zabudowy obowi>zuj> ustalenia § 3, ust. 4 i 9 
oraz § 10, ust. 2, pkt 3. Minimalna powierzchnia wydzielanej 
działki: 3000 m

2
. 

Obowi>zuje zakaz realizacji przedsiCwziCć mog>cych 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko w rozumieniu 
przepisów z zakresu ochrony Wrodowiska. 
Dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowC mieszkaniow>, w rozumieniu 
przepisów ustawy Prawo ochrony Wrodowiska i przepisów 
wykonawczych do tej ustawy. 
Teren połocony jest w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich, zgodnie z rozporz>dzeniem 
Wojewody WarmiMsko-Mazurskiego Nr 156 z dnia 19 grudnia 
2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior 
Rajgrodzkich (Dz. Urz. Woj. WarmiMsko-Mazurskiego Nr 198, 
poz. 3107 z dnia 24 grudnia 2008 r.). Obowi>zuj> zakazy 
wynikaj>ce z rozporz>dzenia jw. W stosunku do terenu nie 
maj> zastosowania ustalenia § 3, ust. 14 i pierwszego zdania 
§ 7, ust. 1. 

9 ML Teren zabudowy letniskowej o zrócnicowanej powierzchni 
działekŚ od 0,20 ha do 1,0 ha. Wskazane na rysunku planu 
rozmieszczenie budynków letniskowych nalecy traktować 
jako postulatywne z niewielk> jednak tolerancj> w ich 
usytuowaniu. PrzyjCta zasada ma na celu uzyskanie 
właWciwych efektów w krajobrazie i kształtowaniu ładu 
przestrzennego. Wyklucza siC sytuowanie budynków w jednej 
linii zabudowy na s>siaduj>cych ze sob> działkach. Na 
w>skich działkach o numerach ewidencyjnychŚ 12/6, 12/7, 
13/7 oraz 13/8 nalecy dopuszczać lokalizacjC małych domów 
w taki sposób, aby zostały zachowane wymogi w zakresie 
odległoWci dopuszczonych w warunkach technicznych Prawa 
Budowlanego. Ustala siC nastCpuj>ce wskaaniki w 
proporcjach powierzchni zabudowy do powierzchni terenu 
działekŚ do 0,25 ha - max. 10 %; 0,25 ha do 0,50 ha –  
max. 8 %ś powycej 0,50 ha - max. 3 %. Dopuszcza siC 
ewentualny wtórny podział działek o numerach 10/7 i 10/8 
oraz 10/5  na dwie podłucne działki z zachowaniem zasady 
usytuowania budynków okreWlonych wycej. 
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10 ML/UT Teren zabudowy letniskowej z mocliwoWci> wtórnych 
podziałów gruntów na działki o szerokoWciach frontów 
minimum 25 m. kacdej z nich i powierzchni minimum  
1500 m

2
.  Wskaanik zabudowy dla obecnych działek  

max. 0,2, dla wtórnie podzielonych max. 0,5. Alternatywnie 
działki w stanie istniej>cym mog> być przeznaczone na cele 
obsługi ruchu turystycznego. Uwarunkowania dotycz>ce 
sposobu zabudowy według ustaleM w paragrafie 3 niniejszej 
uchwały. W>ska działka Nr 14/2 moce być zabudowana 
domem letniskowym o ile zachowane zostan> wymogi 
warunków technicznych okreWlonych w przepisach Prawa 
Budowlanego. 

11 ML 
12 ML 
13 ML 

Teren projektowanej zabudowy letniskowej. Powierzchnia 
utworzonych działek min. 1500 m. a szerokoWć ich frontu min. 
25 m. Powierzchnia zabudowy w stosunku do całego areału 
działki max. 20 %. Pozostała powierzchnia ma pozostać jako 
biologicznie czynna w postaci ogrodów oraz zieleni wysokiej i 
niskiej, w czCWci do wykorzystania na cele sportowo-
rekreacyjne. Dla uzyskania lepszych walorów krajobrazowych 
sytuowanie budynków letniskowych w „mijankC” na przemian 
w odległoWci 6 lub 12 m. od linii rozgraniczaj>cej drogi gminnej 
ozn. w planie jako 27 KD. Dopuszcza siC mocliwoWć 
powiCkszenia działek kosztem przyległych ucytków rolnych. 

14 U Tereny przeznaczone do lokalizacji obiektów usługowych w 
zakresie handlu, gastronomii, rzemiosła nieuci>cliwego dla 
s>siedztwa a takce z zakresu obsługi ruchu turystycznego. 
Linia zabudowy w linii rozgraniczaj>cej drogi. Na całej 
długoWci usytuowania obiektów usługowych nalecy wykonać 
miejsca postojowe ulokowane w podłucnej zatoce o szer.  
2,5 m. Dopuszczalne wydzielanie działek pod zabudowC 
sukcesywnie do potrzeb. 

15 U Teren o funkcji usługowej jak wycej w poz. 14 U lecz z 
miejscami postojowymi usytuowanymi prostopadle do drogi. 

16 ML Teren projektowanej zabudowy letniskowej. Minimalna 
powierzchnia działek 1500 m

2. Akceptuje siC istniej>ce 
granice podziałów. WysokoWć zabudowy 1 do 2 kondygnacji 
nadziemnych z dachami, ich nachyleniem i pokryciem 
ustalonym w § 2 ust. 5 i 7. Wskaanik zabudowy działek 15 % 
do 20 %. 

17 K Teren istniej>cej drogi prywatnej szer. 4,0 m. Pozostawia siC 
jako ci>g pieszy. 

18 ML Teren istniej>cej i projektowanej zabudowy letniskowej. 
Akceptuje siC wczeWniej dokonane podziały geodezyjne 
działek i dróg. WysokoWć zabudowy i wskaaniki wykorzystania 
terenu jak w ustaleniach dla kwartału ozn. 16 ML. 

19 MN/ML Teren istniej>cej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Istniej>ce budynki mieszkalne i gospodarcze 
na byłych siedliskach rolniczych na działkach przyległych do 
drogi powiatowej ozn. na planie jako 26 KD w wiCkszoWci 
adaptowane na cele rekreacji indywidualnej. Akceptuje siC 
dokonane przekształcenia funkcjonalne budynków oraz 
dopuszcza siC dalsze. UwzglCdnia siC tec dokonane podziały 
geodezyjne gruntów na działki budowlane oraz drogi 
dojazdowe, z których droga oznaczona nr ewidencyjnym 34/8 
nalecy poszerzyć do szerokoWci min. 5,0 m. z wykonaniem 
placyku nawrotowego o wym. 12,5 x 12,5 m. w miejscu 
wskazanym na rysunku planu. 
Wyznacza siC nowe działki dla mieszkalnictwa 
jednorodzinnego z dostCpem od istniej>cej drogi gminnej 
oznaczonej na rysunku planu jako 31 KD. Podstawowe 
parametry i uwarunkowania dla tej zabudowy okreWlono w  
§ 3. LiniC zabudowy ustala jako obowi>zuj>c> WciWle w 
odległoWci 12,0 m. od istniej>cej linii rozgraniczaj>cej drogi. 
Dopuszcza siC tu realizacjC wiCkszych domów letniskowych 
zamiast mieszkalnych pod warunkiem dostosowania lub 
zblicenia ich gabarytów do otaczaj>cej zabudowy w 
s>siedztwie. 

20 ML 
21 ML 

Tereny istniej>cej i projektowanej zabudowy letniskowej. 
Adaptuje siC w planie zabudowC letniskow> powstał> tu lub 
planowan> w latach ubiegłych na działkach o powierzchni 
mniejszej nic 1500 m

2. Proponowany wtórny podział 
geodezyjny działek traktuje siC jako nie obowi>zuj>cy WciWle. 

22 UT/MN Teren do zagospodarowania na cele obsługi turystyki, ł>cznie 
z istniej>cym tu lasem, który nalecy chronić przed dewastacj>. 
Dopuszczalna wysokoWć zabudowy dwie kondygnacje 
nadziemne ł>cznie z ucytkowym poddaszem pod połaciami 
wielospadowego dachu o nachyleniu połaci w granicach 40 
do 50°. Pokrycie dachówk> ceramiczn>. ArchitekturC winna 

cechować zwartoWć kompozycji. AlternatywaŚ przeznaczenie 
terenu pod budynek mieszkalny z funkcj> pensjonatow> lub 
zabudowa mieszkaniowa o charakterze rezydencjonalnym. 

23 ML 
24 ML 

Tereny projektowanej zabudowy letniskowej na działkach o 
powierzchni min. 1500 m

2. żłówny kierunek kalenic 
prostopadły do drogi oznaczonej na rysunku planu jako  
35 KDW. 

25 UT Teren do zagospodarowania dla celów turystyczno-
wypoczynkowych i sportowo-rekreacyjnych. Ustala siC 
obowi>zek realizacji w oparciu o jednolit> koncepcjC 
funkcjonalno-przestrzenn> przewiduj>c> kompleks 
zagospodarowania obiektu w granicach terenu objCtego 
planem. Dopuszcza siC zrócnicowan> wysokoWć zabudowy  
1 do 3 kondygnacji z ucytkowym poddaszem pod połaciami 
dwu lub wielospadowych dachów. Wskaanik procent. 
zabudowy działki max. 20 %. Co najmniej 50 % terenu 
powinna stanowić zieleM wysoka i niska. 

26 KD Nieurz>dzony odcinek drogi powiatowej nr 1937 N Romoty- 
Lisewo o szerokoWci 12,0 m. w liniach rozgraniczaj>cych. 
Pozostaje w istniej>cych parametrach. Wymaga urz>dzenia i 
utwardzenia nawierzchni, w tym: 6,0 m. jezdnia oraz 2,0 m. 
szerokoWci chodniki - po jednej stronie przy jednostronnej 
obudowie drogi, a po obu stronach przy obustronnej 
istniej>cej lub planowanej zabudowie. Nieprzekraczalne linie 
zabudowy od istniej>cej linii rozgraniczaj>cej drogi dla 
zabudowy w konturach: 21 ML, 22 UT, 23 ML - 10,0 m.; dla 
konturu 24 ML i 25 UT - 15,0 m. 

27 KD Droga gminna JCdrzejki - Borzymy o podstawowej szerokoWci 
w liniach rozgraniczaj>cych 12,0 m. z przewCceniem do  
8,0 m. na odcinku od skrzycowania z drog> do Skrzypek  
(ozn. 29 KD) do poł>czenia z drogami powiatowymi do 
Lisewa (26 KD)  i Romot (28 KD) pozostawia siC tymczasowo 
w istniej>cych parametrach z uwagi na istniej>c> zabudowC 
po stronie wschodniej, a zblicenie do linii brzegowej jeziora po 
stronie zachodniej. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy w stosunku do linii 
rozgraniczaj>cej drogiŚ dla kwartałów 1 ML oraz 19 MN/ML 
tymczasowo akceptuje siC w linii istniej>cej zabudowy lecz po 
jej zdekapitalizowaniu ewentualne odtworzenie zabudowy 
nalecy lokować w odległoWci min. 6,0 m. od istniej>cej linii 
rozgraniczaj>cejś dla kwartałów 2 MN, 3 ML, 4 ML/UT, 5ML,  
6 ML, 7 ML, 8 ML, 9 ML/UT i czCWciowo 10 ML/UT ustala siC 
nieprzekraczaln> linie zabudowy 15,0 m. od granicy drogi. 
Dla kwartałów połoconych po wschodniej stronie drogiŚ  
11 ML, 12 ML i 13 ML ustala siC 2 linie zabudowy w stosunku 
do linii rozgraniczaj>cej drogiŚ 6,0 m. lub 12,0 m. odpowiednio 
do usytuowania budynków okreWlonych na rysunku planu. 
Projektowana tu słupowa stacja transformatorowa moce być 
usytuowana w linii rozgraniczaj>cej drogi. 

28 KD Nieurz>dzony odcinek drogi powiatowej nr 1937 N Romoty- 
Lisewo o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych 12,0 m. w 
obszarze objCtym planem nie przewiduje siC zmiany jej 
parametrów. Uznaje siC natomiast za konieczne pilne jej 
urz>dzenie i utwardzenie. 

29 KD Istniej>cy odcinek drogi gminnej nieurz>dzonej JCdrzejki- 
Skrzypki, szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 12,0 m. 
Droga wymaga urz>dzenia, utwardzenia jezdni o szer. 6,0 m. 
i chodników pieszych szer. min. 2,25 m. kacdy na odcinku z 
obustronn> zabudow> uliczn>. 

30 KD Projektowany odcinek drogi gminnej urz>dzonej ł>cz>cy 
drogC powiatow> do Lisewa z istniej>c> drog> gminn> 
oznaczony na rysunku planu jako 31 KD i 38 KD. Planowana 
szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych w pierwszym etapie 
 8 m, w tym ustabilizowana nawierzchnia jezdni 6 m.  
i utwardzony jednostronny chodnik 2 m. po stronie 
projektowanej w planie zabudowy. W przypadku zabudowy 
po przeciwnej stronie drogi docelowo szerokoWć drogi 
powinna wynosić 10 m. Ustala siC liniC zabudowy w 
odległoWci 10,0 m. od linii rozgraniczaj>cej drogi. 

31 KD Teren istniej>cej drogi gminnej o szerokoWci 6,0 m. DrogC 
nalecy poszerzyć do szer. 8 m. od strony zachodniej do 
parametrów drogi oznaczonej jako 30 KD opisanej wycej. 
Linia zabudowy identyczna jak w pozycji wycej. 

32 KD Teren drogi gminnej nieurz>dzonej o szerokoWci w liniach 
rozgraniczaj>cych 8 m. o parametrach i linii zabudowy 
identycznych jak w pozycji 31 KD. 

33 KD Teren projektowanej drogi gminnej zamykaj>cej pierWcieM 
dróg obsługuj>cych tereny budowlane i ucytki rolne po stronie 
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wschodniej wsi oraz obsługuj>cej planowane przy niej obiekty 
usługowe zwi>zane z rozwojem funkcji turystyczno-
wypoczynkowej wsi. SzerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 
20,0 m. w tym jezdnia o szer. 6,0 m., obustronne chodniki po 
2,25 do 3,0 m. oraz zatoki postojowe dla pojazdów 
mechanicznychŚ prostopadłe do jezdni od strony południowej 
a równoległe od strony północnej. 

34 KD Teren istniej>cej nieurz>dzonej drogi gminnej wzdłuc linii 
brzegowej jeziora do terenu byłej cwirowni gminnej. 
SzerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 4,0 m. Pozostawia siC 
w istniej>cych parametrach jako ci>g pieszo-jezdny dla celów 
spacerowych i gospodarczych dla utrzymania porz>dku i 
czystoWci na terenie przyjeziornym. Konieczne 
uporz>dkowanie i okrawCcnikowanie w celu zabezpieczenia 
przed dewastacj> i nadania obiektowi estetycznego wygl>du. 

35 KDW Projektowana droga dojazdowa obsługuj>ca tereny 
zabudowy letniskowej. SzerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 
10,0 m., w tym jezdnia o szer. 6,0 m. i obustronne chodniki 
piesze po 2,0 m. kacdy. Ustala siC linie zabudowy w 
odległoWci 5,0 m. od ich linii rozgraniczaj>cych. 

36 KDW 
37 KDW 

 

Projektowane drogi dojazdowe o nawierzchni trawiastej do 
gruntów uprawnych stanowi>cych własnoWć Agencji 
NieruchomoWci Rolnych, z których wydziela siC tereny pod 
działki zabudowy letniskowej. SzerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych 6,0 m. jako drogi pieszo-jezdne. 
Zarz>dc> dróg bCdzie właWciciel lub bCd> właWciciele ucytków 
rolnych, które te drogi bCd> obsługiwały. W przypadku gdyby 
któraW z dróg okazała siC zbyteczna, jej teren moce być 
przeznaczony na powiCkszenie przyległego do niej terenu 
letniskowego. 

38 KD Teren istniej>cej nieurz>dzonej drogi gminnej o szer. 10,0 m. 
w liniach rozgraniczaj>cych. Przy urz>dzaniu przewidzieć 
nalecy utwardzon> jezdniC o szerokoWci 6,0 m. oraz 
obustronne chodniki piesze o szer. po 2,0 m. kacdy z 
nawierzchni> acurow>, z przeWwitami trawiastymi. Akceptuje 
siC istniej>c> liniC zabudowy w kwartale 20 ML. Dla zabudowy 
w kwartale 21 MN ustala siC 2 linie zabudowy w stosunku do 
drogi: 6,om  i 10,0 m. w „mijankC” tak jak pokazano to na 
rysunku planu. 

39 K Projektowany ci>g pieszy o nawierzchni trawiastej  
szer. 5,0 m. jako ogólnodostCpny dla ucytkowników działek 
budowlanych połoconych po wschodniej stronie drogi 
JCdrzejki - Borzymy ozn. na rysunku planu jako 27 KD. 
Wyznaczony ci>g pieszy spełniać bCdzie funkcjC koniecznej 
drogi dojazdowej wył>cznie dla obsługi obiektu placy i 
k>pieliska, st>d na jego zakoMczeniu wyznacza siC teren pod 
placyk gospodarczy o wym. 20 x 20 m. Zakazuje siC 
korzystania z tego ci>gu komunikacyjnego innym pojazdom z 
wyj>tkiem pojazdów prawnie uprzywilejowanych. 

40 US Teren po byłej cwirowni gminnej przeznacza siC na 
urz>dzenie placy i k>pieliska jako obiektu ogólnodostCpnego. 
Dopuszcza siC tu budowC budynku towarzysz>cego z 
przeznaczeniem gospodarczym, socjalnym i sanitarnym oraz 
na niewielki lokal gastronomiczny. Przy urz>dzaniu obiektu 
nalecy wzi>ć pod uwagC bezpieczn> dostCpnoWć do 
k>pieliska po terenie istniej>cej skarpy lub j> odpowiednio 
zmodernizować. 

41 ZPUS Teren przylegaj>cy do linii brzegowej jeziora Białego połocony 
poza granicami objCtymi planem, stanowi>cy własnoWć 
Skarbu PaMstwa powinien być przeznaczony na całej 
długoWci na cele sportowo-rekreacyjne, jako ogólnodostCpny 
bez prawa zabudowy. Z tego terenu mog> być dostCpneŚ 
k>pielisko oraz ewentualne pomosty spacerowe lub do 
cumowania sportowego sprzCtu pływaj>cego, których iloWć, 
wielkoWć i miejsce usytuowania okreWli zarz>dzaj>cy terenem 
Wojewódzki Zarz>d Melioracji i Gospodarki Wodnej w 
Olsztynie w trakcie postCpowania przy wydawaniu 
pozwolenia wodno-prawnego na wniosek zainteresowanych 
podmiotów. 

42 EN Istniej>ca napowietrzna linia elektroenergetyczna Wredniego 
napiCcia 15 kV. Minimalna odległoWć zabudowy od skrajnego 
przewodu wynosi 15 m. 

43 EE Istniej>ca słupowa stacja transformatorowa 4-389. Minimalna 
odległoWć zabudowy od stacji - 10,0 m. 

44 EE Istniej>ca stacja transformatorowa SN 4-1428. 
45 EE Projektowana stacja transformatorowa SN z pozwoleniem na 

budowC. 
46 EN Projektowana linia SN z pozwoleniem na budowC. 

47 EN Istniej>cy odcinek linii SN 15 kV 
48 NO Orientacyjnie wyznaczone miejsca pod przepompowniC 

Wcieków sanitarnych. 
49 ZL Teren lasu paMstwowego pozostaje w dotychczasowym 

ucytkowaniu. Wyklucza siC jakakolwiek zabudowC. 
50 UT Teren pod sezonowe obozowisko harcerskie wraz z 

infrastruktur> towarzysz>c> takiemu obiektowi. Dopuszcza siC 
budowC budynku socjalno-gospodarczego o wysokoWci jednej 
kondygnacji z dachem dwu lub czterospadowym krytym 
dachówk>. Od strony terenów mieszkaniowych nalecy działkC 
intensywnie zadrzewić. 

 
§ 5. Ustalenia w zakresie planowanej infrastruktury 

technicznej. 
 
1. Zaopatrzenie w wodC z projektowanego juc 

wodoci>gu komunalnego na warunkach okreWlonych 
indywidualnie dla kacdej nieruchomoWci lub obiektu przez 
zarz>dcC sieci. 

 
2. Odprowadzenie Wcieków bytowych docelowo przez 

podł>czenie do systemu kanalizacji sanitarnej istniej>cej w 
Borzymach poprzez zespół przepompowni, których 
usytuowanie wskazane na rysunku planu traktuje siC jako 
orientacyjne, nie obowi>zuj>ce WciWle. Dopuszcza siC 
mocliwoWć usytuowania przepompowni na terenie innej 
działki w poblicu bez koniecznoWci dokonywania zmiany 
planu. 

 
3. Dopuszcza siC tymczasowy sposób unieszkodliwiania 

Wcieków w postaci ekologicznych szczelnych zbiorników 
okresowo oprócnianych z wywoceniem Wcieków wozami 
asenizacyjnymi do zlewni przy oczyszczalni Wcieków w Nowej 
Wsi źłckiej lub w inne miejsce wskazane przez Urz>d żminy 
w Kalinowie. Alternatywnie dopuszcza siC budowC 
przydomowych oczyszczalni Wcieków z rozs>czaniem 
oczyszczonych Wcieków do gruntu. 

 
4. Z chwil> wybudowania w JCdrzejkach komunalnych 

sieci wodoci>gowych i kanalizacyjnych, o których mowa 
wycej w ust. 1 i 2, podł>czenie wszystkich nieruchomoWci do 
tego uzbrojenia technicznego ustala siC jako obowi>zkowe. 

 
5. Zaopatrzenie wszystkich nieruchomoWci 

przewidzianych w JCdrzejkach zapewnione bCdzie z 
istniej>cych i projektowanych sieci elektroenergetycznych, 
które na wniosek właWcicieli poszczególnych 
nieruchomoWci wyda Rejon źnergetyczny w źłku. 

 
6. źwentualne podł>czenia do stacjonarnej sieci 

telekomunikacyjnej na warunkach, które okreWlać bCdzie 
właWciwy Zakład Telekomunikacji Polskiej S.A. 

 
7. W fazie realizacji niniejszego planu dopuszcza siC 

lokalizacjC innych nie przewidzianych w uchwale sieci i 
urz>dzeM uzbrojenia technicznego - bez potrzeby 
dokonywania zmian w planie. 

 
§ 6. Ustalenia w zakresie komunikacji drogowej. 
 
1. Zapewnienie dostCpnoWci do wszystkich terenów 

objCtych planem wymaga uzupełnienia istniej>cego układu 
drogowego nowymi drogami gminnymi i wewnCtrznymi. 

 
2. Za konieczne uznaje siC budowC nastCpuj>cych 

dróg gminnych wyznaczonych planem i okreWlonych w 
paragrafie 4 poz. 30 KD, 32 KD i 33 KD spinaj>cy 
istniej>cy układ drogowy i zabezpieczaj>cy dostCpnoWć do 
wyznaczonych terenów zabudowy letniskowej, 
mieszkaniowej i usługowej (16 ML, 18 ML, 19 MN, 14 U i 
15 U) oraz do terenów ucytków rolnych we wschodnim 
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rejonie wsi pozostaj>cych poza granicami zainwestowania 
budowlanego. Drogi powycsze realizowane bCd> jako 
zadanie własne gminy. 

 
3. Za konieczne uznaje siC budowC nastCpuj>cych 

dróg wewnCtrznych wyznaczonych planem w pozycjachŚ 
35 KDW, 36 KDW i 37 KDW na nastCpuj>cych 
warunkach: 
 
  1) droga ozn. jako 35 KDW powinna być urz>dzona i 

utrzymywana przez wspólnotC zrzeszaj>c> właWcicieli 
działek do niej przylegaj>cychś 

 
  2) drogi oznaczone jakoŚ 36 KDW i 37 KDW powinny być 

urz>dzone i utrzymywane b>da przez AgencjC 
NieruchomoWci Rolnych (lub inny zarz>d gdyby 
zmieniła siC jej nazwa albo kompetencje) jako dostCp 
do ucytków rolnych połoconych na wschód od ich 
czCWci przeznaczonych na cele budownictwa 
letniskowego (ozn. jako 11 ML, 12 ML i 13 ML) wzdłuc 
drogi gminnej JCdrzejki - Borzymy (ozn. 27 KD). W 
przypadku zmiany właWciciela w/w ucytków rolnych w 
całoWci lub w czCWciach - w akcie notarialnym nalecy 
uwzglCdnić stosowny zapis gwarantuj>cy przejCcie 
zobowi>zaM dotycz>cych urz>dzenia i utrzymania 
przedmiotowych dróg przez nowego ucytkownikaś 

 
  4) istniej>ca droga gminna ozn. jako 34 KD wymaga 

urz>dzenia jako inwestycja nalec>ca do zadaM 
własnych gminyś 

 
  5) ci>g pieszo-jezdny na warunkach okreWlonych w poz. 

39 K stanowi nieodzown> inwestycjC jako zadanie 
własne gminy w celu zapewnienia dostCpnoWci do 
ogólnodostCpnej placy i k>pieliska wyznaczonych 
planem w poz. 40 US. Z uwagi na połocenie tego 
terenu przeznaczonego na cele publiczne w obszarze 
działki nr 3/4 bCd>cej prywatn> własnoWci> znajduj>c> 
siC w konturze funkcjonalnym 4 ML/UT pozyskanie go 
moce być dokonane w ramach procedury wykupienia, 
wywłaszczenia b>da ekwiwalentnej zamiany gruntów. 
Dopuszcza siC ewentualne negocjacje z właWcicielem 
nieruchomoWci w kwestii funkcji terenu oznaczonego 
jako 4 ML/UT w obszarze którego działka nr 3/4 siC 
znajduje, lecz adekwatnie do predyspozycji 
przestrzennych terenu - gdyby miało to wpływ na 
polubowne załatwienie sprawyś 

 
  6) przy utwardzaniu nawierzchni dróg nalecy stosować 

ekologiczne materiały budowlaneś 
 
  7) przy modernizacji i utwardzaniu nawierzchni dróg 

nalecy brać pod uwagC planowane inwestycje 
w zakresie podziemnej infrastruktury technicznej. 

 
§ 7. Ustalenia w zakresie ochrony Wrodowiska 

przyrodniczego, kulturowego i rolnictwa. 
 

1. Cały teren objCty planem połocony jest w strefie 
chronionego krajobrazu, w zwi>zku z czym obowi>zuj> tu 
zakazy i uwarunkowania wynikaj>ce z Rozporz>dzenia Nr 
21 Wojewody WarmiMsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 
2003 r. (Dz. Urz. woj warm.-maz. Nr 52, poz. 725 z 2003 
r.) w sprawie obszarów chronionego krajobrazu na terenie 
województwa warmiMsko-mazurskiego. 
 
  1) Dla terenów przylegaj>cych do linii brzegowej jeziora 

Białego ustala siC 100 strefC ochronn> uwidocznion> 
na rysunku planu, stanowi>c> jednoczeWnie 
nieprzekraczaln> liniC zabudowy dla wszelkich 

obiektów z wyj>tkiem urz>dzeM wodnych oraz 
obiektów słuc>cych prowadzeniu racjonalnej 
gospodarki rolnej, leWnej lub rybackiej. 

 
  2) Zakaz powycszy nie dotyczy istniej>cego 

zainwestowania terenu ozn. W niniejszym planie jako: 
1 ML i 2 UT połoconych w zwartej zabudowie wsi 
JCdrzejki. 

 
  3) Zakaz wymieniony wycej w p-kcie 1 nie dotyczy 

ewentualnej zabudowy w konturze planu ozn. Jako 
40 US przeznaczonego na obsługC publicznej placy i 
k>pieliska, pod warunkiem wykazania braku 
niekorzystnego wpływu planowanej inwestycji na 
chroniony ekosystem i krajobraz. 

 
Ustala siC obowi>zek docelowego oparcia gospodarki 

wodno-Wciekowej o zaopatrzenie w wodC z wodoci>gu 
komunalnego i komunalnej kanalizacji sanitarnej. Do 
czasu realizacji w/w inwestycji - dopuszcza siC na okres 
przejWciowy korzystanie z lokalnych ujCć wody i lokalnych 
ekologicznych urz>dzeM do gromadzenia b>da 
oczyszczania Wcieków bytowych na zasadach opisanych 
w § 5 niniejszej uchwały. źwentualne szczelne podziemne 
zbiorniki na Wcieki bytowe przed oddaniem do ucytku 
musz> być sprawdzane na szczelnoWć z odpowiednim 
wpisem to potwierdzaj>cym w Dzienniku Budowy przez jej 
kierownika. 
 

2. Vcieki powstaj>ce w wyniku opadów atmosferycznych 
mog> być wprowadzane do gruntu z uwagi na duce 
powierzchnie działek budowlanych i duce na nich tereny 
biologicznie czynne, nie zagracaj>ce ani bezpoWrednio ani 
poWrednio zanieczyszczeniem wód jeziora. 

 
3. Nakazuje siC tymczasowe, krótkotrwałe 

składowanie odpadów stałych na poszczególnych 
nieruchomoWciach w sposób nie zanieczyszczaj>cy 
Wrodowiska i nie uci>cliwy dla mieszkaMców z 
dodatkowym warunkiem ich segregacji po czym 
wywocenia na komunalne wysypisko koło źłku. 

 
4. Cały teren objCty planem zawarty jest w obszarze 

wCzłowym źCONźT w zwi>zku z czym obowi>zuje tu 
utrzymanie wysokich standardów Wrodowiska 
przyrodniczego, w tym czystych wód, powietrza 
atmosferycznego, gleb i zieleni oraz minimalizowania 
hałasów i ochrony przed nimi. 

 
5. Zakazuje siC wycinania drzew w strefie przybrzecnej 

jeziora, przy drogach publicznych oraz zadrzewienia 
„Wródpolnego”, oraz enklaw leWnych, które znajduj> siC na 
terenach przekształconych na tereny budowlane w wyniku 
decyzji na przeznaczenie ich na cele nierolnicze. 

 
6. Zakazuje siC dewastacji skarp przybrzecnych na 

całej długoWci terenu przyległego do jeziora, szczególnie 
przy budowie pomostów nawodnych, które wymagaj> 
pozwolenia na budowC i pozwolenia wodno-prawnego. 

 
7. Zakazuje siC zmiany konfiguracji terenu w widoczny 

sposób zmieniaj>cej krajobraz z wyj>tkiem sytuacji 
uwarunkowanej koniecznoWci> modernizacji i urz>dzania 
dróg oraz uzasadnionymi przypadkami przy zabudowie 
terenów o ile nie ma innego rozwi>zania czy usytuowaniu 
budowli. 

 
8. Wprowadza siC zakaz stosowania cucla 

w nawierzchniach dróg i dojazdów oraz utwardzania 
wszelkich nawierzchni. Zaleca siC stosowanie ekologicznych 
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materiałów przy tego rodzaju robotach. W obszarze działek 
na ci>gach pieszych poza ulicami stosować nawierzchnie 
trawiaste lub łatwo przepuszczaj>ce wody opadowe. 

 
9. W budynkach do całorocznego wykorzystania do ich 

ogrzewania nalecy stosować paliwa ekologiczne takie jakŚ 
energia elektryczna, gaz propan-butan, energiC słoneczn> 
itp. 

 
10. W obszarze objCtym planem nie wystCpuj> obiekty 

Wrodowiska kulturowego, takce jako zabytki architektury i 
budownictwa czy stanowiska archeologiczne. W sytuacji 
jednak stwierdzenia przy wykopach pod budowC 
przedmiotów podlegaj>cych ochronie prawnej takich jak: 
stare monety, skorupy naczyM i inne przedmioty ucyteczne 
z okresów historycznych nalecy niezwłocznie powiadomić 
urz>d Konserwatora Zabytków w Olsztynie lub jego 
DelegaturC w źłku, przy ul. Mickiewicza 11. Wojewódzki 
Konserwator Zabytków ma prawo zarz>dzić badania 
rozpoznawcze i ratunkowe. 

 
11. Zgodnie z decyzj> Marszałka WarmiMsko-

Mazurskiego Nr OGR.6131-49/2006 z dnia 28 czerwca 
2006 r. przeznacza siC na cele nierolnicze i nieleWne 
44,5656 ha gruntów rolnych IV klasy pochodzenia 
mineralnego i organicznego oraz 0,57 ha lasu nie 
stanowi>cego własnoWci Skarbu PaMstwa połoconych 
w obrCbie JCdrzejki. 

 
12. Przeznacza siC ponadto na cele nierolnicze   

0,2704 ha ucytków rolnych klasy Ps III połoconych w 
obszarze zabudowanych działek o numerachŚ 3/1, 55/1      
i 55/2 w ramach uprawnieM przysługuj>cych Radzie 
Gminy. 

 
13. W obszarze objCtym planem nie wystCpuj> 

nieruchomoWci przewidziane do scalenia. 
 
§ 8. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony i 

kształtowania krajobrazu. 
 
Zapewnienie ładu przestrzennego w obszarze objCtym 

planem powinno być jednym z priorytetów w realizacji 
planu. 

 
1. Przestrzegać nalecy zasad dotycz>cych 

kształtowania zabudowy wyszczególnionych dla całego 
obszaru objCtego planem w § 3 oraz dla poszczególnych 
kwartałów zabudowy wyszczególnionych w § 4. 

 
2. Wyklucza siC realizacjC budynków o architekturze, 

konstrukcji i materiale nie koresponduj>cych z tradycj> 
budownictwa polskiego lub regionalnego. 

 
3. Zakazuje siC stosowania dachów płaskich na 

budynkach mieszkalnych i letniskowych. 
 
4. Zakazuje siC stosowania na budynkach jaskrawych, 

mocno kontrastuj>cych ze sob> kolorów Wcian i dachów. 
 
5. VciWle z ustaleniami planu maj> być respektowane 

zasady do zabudowy gospodarczej lub garacowej przy 
budynkach mieszkalnych, letniskowych i usługowych. 

 
6. Na terenach o swobodnym usytuowaniu budynków 

pomiCdzy ustalonymi liniami zabudowy - dopuszcza siC 
kacde usytuowanie i kierunek kalenicy jedynie z 
warunkiem zachowania odległoWci pomiCdzy budynkami i 
od granic s>siednich działek okreWlonych w Prawie 
Budowlanym. 

7. Zakazuje siC wznoszenia budynków mieszkalnych 
z parterem powycej 1,0 m. nad przyległym terenem, 
a w budynkach realizowanych na skarpie max. 0,50 m. 
nad najwycej połoconym terenem. 

 
8. W obszarze działek budowlanych, co najmniej 20 % 

ich areału winna być zadrzewiona. 
 
9. W liniach rozgraniczaj>cych działek zaleca siC 

stosowanie cywopłotów zamiast ogrodzeM, których 
wysokoWć nie powinna być wycsza od 1,80 m. Organ 
zatwierdzaj>cy projekt budowlany winien mieć rozeznanie 
w zakresie ogrodzeM na działkach s>siednich, aby unikn>ć 
dysonansu pomiCdzy elementami zagospodarowania 
wzdłuc ulicznych pierzei/. 

 
10. Zobowi>zuje siC słucby wszystkich wydziałów 

UrzCdu żminy w Kalinowie szczególnie Wydziału 
Budownictwa do informowania Wójta o stwierdzonych lub 
domniemanych nieprawidłowoWciach w zagospodarowaniu 
przestrzennym gminy, celem podjCcia interwencji w 
stosownych organach. Dotyczy to szczególnie samowoli 
budowlanych, które czCsto naruszaj> zasadC ładu 
przestrzennego, degraduj> krajobraz i zanieczyszczaj> 
Wrodowisko przyrodnicze. 

 
§ 9. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania 

przestrzeni publicznych. 
 
1. Ustala siC, ce przestrzeniami publicznymi w 

obszarze objCtym planem bCd>Ś 
 
  1) kołowe i piesze drogi gminne i powiatowe w planieś 
 
  2) ogólnodostCpne tereny o funkcjach sportowych i 

rekreacyjnych w tym projektowanej placy i k>pieliskaś 
 
  3) komunalne urz>dzenia uzbrojenia technicznegoś 
 
  4) sieci i urz>dzenia elektroenergetyki. 
 

2. Wszelkie reklamy przydrocne lub lokowane 
w pasach drogowych niezalecnie od zgody zarz>dcy drogi 
- wymaga akceptacji Wójta żminy co do ich wielkoWci, 
wystroju i szczegółowego usytuowania w celu 
zabezpieczenia przed degradacj> krajobrazu. 

 
§ ńŃ. Ustalenia w zakresie parametrów i wskaaników 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu. 
 
1. Podstawowe parametry zabudowy oraz wskaaniki 

wykorzystania terenów okreWlone zostały w § 3 i w § 4 
niniejszej uchwały. 

 
2. Dodatkowo ustala siC minimalne wskaaniki 

procentowe funkcjonowania terenów biologicznie 
czynnych w obszarze działek mieszkaniowych 
i letniskowych, w zalecnoWci od ich powierzchniŚ 
 
  1) 70 % dla działek o pow. do 1500 m

2
, 

 
  2) 80 % dla działek o pow. do 2500 m

2
, 

 
  3) 90 % dla działek o pow. ponad 2500 m

2
. 

 
§ ńń. Ustalenia dotycz>ce podziału i scalania 

nieruchomoWci. 
 
1. Podział gruntów na działki budowlane winien być 

dokonywany w oparciu o zasady podziału wskazane na 
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rysunku planu z tolerancj> do 10 % tam gdzie 
projektowane granice (linie rozgraniczaj>ce) wynikaj>ce 
z podziału okreWlone zostały liniami przerywanymi. 
Minimalna powierzchnia działki dla nowej zabudowy nie 
moce być mniejsza od 1500 m

2
 zarówno w budownictwie 

mieszkaniowym jednorodzinnym jak i letniskowym. 
 
2. Przy realizacji zabudowy dopuszcza siC ł>czenie 

s>siaduj>cych ze sob> działek w jedn> wiCksz>. 
 
3. W planie nie przewidziano scalania gruntów. 
 
§ ń2. Ustalenie stawek procentowych w trybie art. 36 

cyt. na wstCpie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 
1. W przypadku zbywania nieruchomoWci właWciciel 

gruntu zobowi>zany jest do wniesienia na rzecz UrzCdu 
żminy w Kalinowie jednorazowej opłaty ustalonej w 
podanej nicej wysokoWci procentowej w stosunku do 
wzrostu jej wartoWci zaistniałej w wyniku uchwalenia 
niniejszego planu. 

  1) dla terenów mieszkaniowych 10 %; 
 
  2) dla terenów letniskowych połoconych po wschodniej 

stronie drogi do Lisewa 15 %; 
 
  3) dla terenów letniskowych wyznaczonych po 

wschodniej stronie drogi do Borzym 20 %; 
 
  4) dla terenów połoconych po zachodniej stronie drogi do 

Borzym 30 %. 
 

§ ń3. Uchwała podlega opublikowaniu na stronie 
internetowej UrzCdu żminy w Kalinowie. 

 
§ ń4. Wykonanie Uchwały powierza siC Wójtowi żminy 

Kalinowo. 
 
§ ń5. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od 

daty jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

 
 
 

2247 

UCHWAŁA Nr XLIX/289/2010 

Rady Miejskiej w Młynarach 

z dnia 2 wrzeWnia 2ŃńŃ r. 
 

w sprawie okreWlenia szczegółowego sposobu konsultowania z żminn> Rad> ŹziałalnoWci Pocytku Publicznego, 
organizacjami pozarz>dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoWci pocytku publicznego 

i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotycz>cych działalnoWci statutowej  

tych organizacji. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.) oraz 
art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalnoWci pocytku publicznego i o wolontariacie       
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póan. zm.) uchwala siC, co 
nastCpuje: 

 
§ 1. OkreWla siC sposób konsultacji z żminn> Rad> 

DziałalnoWci Pocytku Publicznego, organizacjami 
pozarz>dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalnoWci pocytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 
z póan. zm.), projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotycz>cych działalnoWci statutowej tych 
organizacji, a w szczególnoWci programów współpracy. 
 

§ 2. Prawo udziału w konsultacjach maj> organizacje, 
maj>ce swoj> siedzibC na terenie miasta i gminy Młynary. 
 

§ 3. 1. Konsultacje zarz>dza Burmistrz Miasta i Gminy 
Młynary, okreWlaj>c: 
 
  1) przedmiot konsultacji; 
 
  2) formC konsultacjiś 
 
  3) termin konsultacji; 
 

  4) miejsce konsultacji. 
 

2. InformacjC o zarz>dzeniu konsultacji w formie 
komunikatu oraz projekt aktu prawa miejscowego 
bCd>cego przedmiotem konsultacji, zamieszcza siC na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: 
httpŚ//mlynary.bip.doc.pl., na tablicy ogłoszeM w UrzCdzie 
Miasta i żminy Młynary oraz w formie pisemnej wraz 
z projektem aktu prawa miejscowego. 

 
§ 4. Konsultacje mog> być przeprowadzone w jednej 

z nicej wskazanych form: 
 
1. spotkania; 
 
2. wyracenia pisemnej opinii i złocenia uwag do 

projektów, na formularzu stanowi>cym zał>cznik do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 5. 1. Spotkanie, na co najmniej 7 dni przed 

wyznaczonym terminem, zwołuje pisemnie Burmistrz 
Miasta i żminy Młynary. Do zaproszenia zał>cza siC 
porz>dek spotkania oraz projekt aktu bCd>cego 
przedmiotem konsultacji. 

 
2. Obradom konsultacji przewodniczy Burmistrz lub 

osoba przez niego upowacniona. 
 


