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UCHWAŁA Nr XXVII/230/09 

Rady Miejskiej w Biskupcu 

z dnia 28 stycznia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego miasta Biskupiec. 

 
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; z 2008 Nr 199, poz. 1227,  
Nr 201, poz. 1237) 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. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,  
poz. 1218) Rada Miejska w Biskupcu po stwierdzeniu 
zgodno�ci ustale� planu ze Studium Uwarunkowa� i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i 
Gminy Biskupiec uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. Uchwala si� Zmian� miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec 
zwan� dalej planem. 
 

§ 2. Zakres i granice planu zostały okre�lone w 
uchwale Nr XIV/103/07 z dnia 26 listopada 2007 r. Rady 
Miejskiej w Biskupcu w sprawie przyst�pienia do 
sporz�dzenia zmian Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec. 
 

§ 3. Uchwalony plan składa si�: 
 
  1) z ustale� stanowi�cych tre�� niniejszej uchwały, 
 
  2) z rysunków w skali 1:1000 stanowi�cych zał�czniki  

Nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e do niniejszej uchwały, 
 
  3) z rozstrzygni�cia w sprawie zgodno�ci planu z 

ustaleniami studium, rozstrzygni�cia o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu, 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 2 do 
niniejszej uchwały. 

  
§ 4. W celu jednoznacznego opisania ustale� dla 

poszczególnych terenów o zró�nicowanym poło�eniu 
wprowadzono podział na nast�puj�ce kwartały, którym 
odpowiadaj� odpowiednie zał�czniki graficzne: 
 
  1) jednostka A: teren o powierzchni ok. 0,23 ha poło�ony 

przy ul. Pla�owej i Lazurowej – zał�cznik graficzny 1a, 
 
  2) jednostka B: teren o powierzchni ok. 0,80 ha poło�ony 

przy ul. Warszawskiej – zał�cznik graficzny 1b, 
 
  3) jednostka C: teren o powierzchni ok. 0,16 ha poło�ony 

przy ul. Matejki i Pogodnej – zał�cznik graficzny 1c, 

 
  5) jednostka D: teren o powierzchni ok. 1,60 ha poło�ony 

przy ul. Pla�owej i Kopernika – zał�cznik graficzny 1d, 
 
  6) jednostka E: teren o powierzchni ok. 0,18 ha poło�ony 

przy ul. Wojska Polskiego – zał�cznik graficzny 1e, 
 

Rozdział I 
Przepisy ogólne - dotycz �ce całego terenu  

obj �tego planem. 
 

§ 5. Przedmiotem ustale� planu s�: 
 
  1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj�ce 

tereny o ró�nym przeznaczeniu lub ró�nych zasadach 
zagospodarowania; 

 
  2) linie rozgraniczaj�ce drogi publiczne i drogi 

wewn�trzne wraz z urz�dzeniami pomocniczymi; 
 
  3) granice i zasady zagospodarowania terenu i obiektów 

podlegaj�cych ochronie, w tym zasady ochrony 
krajobrazu kulturowego; 

 
  4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej; 
 
  5) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym: linie 
zabudowy i gabaryty budynków, wska�niki zabudowy; 

 
  6) zasady i warunki podziału terenów na działki 

budowlane; 
 
  7) stawki procentowe, na podstawie których ustala si� 

opłat�, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. 
 

§ 6. Ustala si� nast�puj�c� interpretacj� u�ytych 
symboli i oznacze�: 
 
  1) budynek adaptowany - oznacza budynek istniej�cy do 

zachowania. Budynki adaptowane mog� podlega� 
rozbiórce i odbudowie, przebudowie, rozbudowie 
ł�cznie ze zmian� funkcji na zasadach okre�lonych dla 
poszczególnych terenów, 

 
  2) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza lini� której 

nie mog� przekroczy� obiekty kubaturowe za 
wyj�tkiem urz�dze� infrastruktury technicznej; w 
miejscach gdzie nie oznaczono linii zabudowy 
odległo�� od granicy działki nale�y przyjmowa� 
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, 

 
  3) obowi�zuj�ca linia zabudowy – nale�y przez to 

rozumie� lini� wyznaczon� na rysunku planu, poza 
któr� nie wolno wyprowadza� płaszczyzny elewacji 
kondygnacji przyziemia budynków oraz wzdłu� której 
nale�y sytuowa� jedn� z elewacji kondygnacji 
przyziemia obiektu, obowi�zuj�ca linia zabudowy nie 
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dotyczy budynków realizowanych w odległo�ci 
wi�kszej ni� 20 m od tej linii w gł�b terenu na którym 
jest wyznaczona ta linia, 

 
  4) przeznaczenie podstawowe - nale�y przez to rozumie� 

takie przeznaczenie, które przewa�a na danym terenie 
wyznaczonym liniami rozgraniczaj�cymi, 

 
  5) przeznaczenie uzupełniaj�ce - nale�y przez to 

rozumie� inne rodzaje przeznaczenia ni� podstawowe, 
które uzupełniaj� lub wzbogacaj� przeznaczenie 
podstawowe, przy czym powierzchnia terenu zwi�zana 
z przeznaczeniem uzupełniaj�cym nie mo�e by� 
wi�ksza ni� 50% terenu przypadaj�cego na 
przeznaczenie podstawowe; 

 
  6) usługi nieuci��liwe - nale�y przez to rozumie� 

działalno�� produkcyjn�, usługow� lub handlow� nie 
zaliczan� do przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co 
oddziaływa� na �rodowisko w rozumieniu przepisów 
odr�bnych, której ewentualna uci��liwo�� nie mo�e 
wykracza� poza granice działki, 

 
  7) wska�nik zabudowy – nale�y przez to rozumie� 

stosunek ł�cznej powierzchni zabudowy kubaturowej 
do powierzchni działki lub terenu. 

 
§ 7. 1. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu s� obowi�zuj�ce: 
 
  1) granice obszaru opracowania planu; 
 
  2) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania; 
 
  3) oznaczenia przeznaczenia terenów: MWU, MN, MU, 

U, ZP, KD, KDW, Kx, TI; 
 
  4) linie zabudowy; 
  

§ 8. Ustala si� nast�puj�ce zasady zagospodarowania 
na całym obszarze obj�tym planem: 
 

1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
 
  1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

zostały okre�lone poprzez ustalenie parametrów i 
wska�ników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu dla poszczególnych terenów; 

 
  2) w granicach opracowania nie wyznacza si� terenów 

wymagaj�cych procedury scalenia i podziału; 
 
  3) ustala si� na całym terenie opracowania zakaz 

lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych za 
wyj�tkiem obiektów zaplecza budowy; 

 
  4) wprowadza si� na całym obszarze obj�tym 

opracowaniem zakaz stosowania ogrodze� wy�szych ni� 
1,6 m, ogrodze� pełnych oraz ogrodze� wykonanych z 
prefabrykowanych elementów �elbetowych; 

 
  5) warunki i zasady podziału na działki budowlane zostały 

okre�lone w ustaleniach dla poszczególnych terenów - 
dopuszcza si� zmniejszenie ilo�ci działek budowlanych 
poprzez ł�czenie - w przypadku ł�czenia działek 
obowi�zuj� zasady zabudowy i zagospodarowania 
terenu jak dla pojedynczej działki budowlanej. 

 
 

2. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu: 
 
  1) na całym terenie obj�tym granicami opracowania 

zabrania si� lokalizacji inwestycji zaliczanych do 
przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na 
�rodowisko w rozumieniu przepisów odr�bnych z 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego; 

 
  2) w granicach opracowania zabrania si� lokalizacji 

masztów i wie� telefonii komórkowej, 
 
  3) w celu ochrony �rodowiska, prawidłowego 

gospodarowania zasobami przyrody oraz zachowania 
zdrowia i bezpiecze�stwa ludzi, szkodliwe 
oddziaływanie na �rodowisko wytwarzane przez 
jednostki organizacyjne powinno zamyka� si� na 
terenie działki budowlanej, na jakiej jest wytwarzane. 

 
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury - tereny obj�te granicami opracowania 
nie podlegaj� ochronie konserwatorskiej i archeologicznej 
w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków; 
 

4. Zasady obsługi w infrastruktur� techniczn�: 
 
  1) adaptuje si� istniej�ce sieci infrastruktury technicznej - 

w przypadku kolizji projektowanych obiektów 
budowlanych z istniej�cymi sieciami infrastruktury 
technicznej nale�y je przebudowa� i dostosowa� do 
projektowanego zagospodarowania terenu; 

 
  2) nowe sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej 

powinny by� w miar� mo�liwo�ci lokalizowane na 
terenach przeznaczonych na cele publiczne, w 
szczególno�ci prowadzone przez tereny dróg 
publicznych oraz przez tereny dróg wewn�trznych i 
ci�gów pieszo-jezdnych; 

 
  3) dopuszcza si� realizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury 

technicznej poza terenami przeznaczonymi na cele 
publiczne - obiekty i urz�dzenia realizowane na tych 
terenach powinny by�, w miar� mo�liwo�ci 
technicznych, realizowane jako elementy wbudowane, 
razem z obiektami budowlanymi odpowiadaj�cymi 
przeznaczeniu tych terenów; 

 
  4) zaopatrzenie w wod� z istniej�cej sieci wodoci�gu 

miejskiego na zasadach ustalonych przez zarz�dc� 
sieci; 

 
  5) odprowadzenie �cieków sanitarnych sieci� kanalizacji 

miejskiej do oczyszczalni �cieków na zasadach 
ustalonych przez zarz�dc� sieci; 

 
  6) odprowadzenie wód opadowych do sieci miejskiej 

kanalizacji deszczowej na zasadach ustalonych przez 
zarz�dc� sieci; 

 
  7) zaopatrzenie w energi� elektryczn� – z istniej�cej sieci 

na zasadach ustalonych przez zarz�dc� sieci – sie� 
elektroenergetyczn� nale�y realizowa� jak podziemn�; 

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

ustalonych przez zarz�dc� sieci; 
 
  9) zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci cieplnej lub z 

indywidualnych �ródeł ciepła z wył�czeniem paliw 
wysokoemisyjnych jako �ródeł ciepła; 
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10) telekomunikacja – linie telekomunikacyjne nale�y 
realizowa� jako podziemne z rozprowadzeniem w 
terenach przeznaczonych pod ci�gi komunikacyjne – w 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza si� lokalizacj� 
sieci i urz�dze� infrastruktury telekomunikacyjnej na 
terenach przeznaczonych pod zabudow�; 

 
11) gromadzenie odpadów stałych - w typowych 

pojemnikach w granicach własnych działki z 
wywiezieniem na składowisko przez wyspecjalizowane 
przedsi�biorstwo - mo�liwa jest realizacja zbiorczych 
miejsc na pojemniki umo�liwiaj�ce selektywn� zbiórk� 
odpadów obsługuj�cych kilka działek budowlanych. 

 
5. Rozwi�zania komunikacyjne: 

 
  1) w rozwi�zaniach komunikacyjnych jako obowi�zkowe 

nale�y przyj�� powi�zania dróg wewn�trznych z 
drogami publicznymi zgodnie z rysunkiem planu; 

 
  2) zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach 

terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny; 
 
  3) zabrania si� utwardzania powierzchni dróg i placów 

manewrowych �u�lem i gruzem budowlanym. 
 

6. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 
technicznej: 
 
  1) wybudowanie zatoki autobusowej z wiat� przystankow� 

na terenie poło�onym przy ul. Wojska Polskiego. 
 

Rozdział II 
Przepisy szczegółowe dotycz �ce  

poszczególnych kwartałów: 
 

§ 9. W kwartale A dla terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczaj�cymi ustala si� nast�puj�ce warunki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 

1. A-MU.01 - tereny zabudowy mieszkaniowej z 
usługami. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa. Przeznaczenie uzupełniaj�ce: usługi 
nieuci��liwe realizowane ł�cznie lub zamiennie z 
przeznaczeniem podstawowym. 
  
  1) zasady i warunki podziału: minimalna powierzchnia 

działki budowlanej 800 m2 - dopuszcza si� wydzielenie 
mniejszych działek przeznaczonych na popraw� 
warunków zagospodarowania, obsług� urz�dze� 
infrastruktury technicznej, dróg pieszych i dojazdowych; 

 
  2) dopuszcza si� usytuowanie budynków �cian� 

zewn�trzn� bez otworów bezpo�rednio przy granicy 
działki pod warunkiem, �e na działce s�siedniej istnieje 
lub b�dzie mógł by� zrealizowany budynek o tej samej 
funkcji bezpo�rednio przy tej granicy; 

 
  3) maksymalna wysoko�� zabudowy - 2 kondygnacje 

nadziemne, w tym druga kondygnacja jako u�ytkowe 
poddasze; 

 
  4) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 

oznaczeniami na rysunku planu; 
 
  5) maksymalny wska�nik zabudowy – 0,40; 
 
  6) dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci głównych 

zawartym w przedziale 30 – 45 stopni lub 
mansardowe, kryte dachówk� ceramiczn� lub 
materiałem dachówkopodobnym w kolorze czerwieni; 

 
  7) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 30% powierzchni 

działki jako biologicznie czynnej; 
 
  8) dojazd do terenu z ulicy Pla�owej lub Lazurowej: 
 
  9) miejsca postojowe w granicach terenu, do którego 

inwestor posiada tytuł prawny w ilo�ci nie mniejszej  
ni� 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny plus 1 
miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni usług. 

 
2. A-KD.01 - teren drogi publicznej. Teren istniej�cej 

ulicy Pla�owej w klasie technicznej D - drogi dojazdowej. 
 

§ 10. W kwartale B dla terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczaj�cymi ustala si� nast�puj�ce warunki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 

1. B-MWU.01 - tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z usługami. Przeznaczenie podstawowe: 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Przeznaczenie 
uzupełniaj�ce: usługi nieuci��liwe realizowane w parterze 
budynków mieszkalnych. 
 
  1) zasady i warunki podziału: minimalna powierzchnia 

działki budowlanej 1000 m2 - dopuszcza si� wydzielenie 
mniejszych działek przeznaczonych na popraw� 
warunków zagospodarowania, obsług� urz�dze� 
infrastruktury technicznej, dróg pieszych i dojazdowych; 

 
  2) obowi�zuj�ca wysoko�� zabudowy – 3 kondygnacje 

nadziemne w tym poddasze u�ytkowe; 
 
  3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 

oznaczeniami na rysunku planu; 
 
  5) maksymalny wska�nik zabudowy – 0,65; 
 
  6) dachy mansardowe kryte dachówk� ceramiczn� lub 

materiałem dachówkopodobnym w kolorze czerwieni; 
 
  7) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 20% powierzchni 

działki jako biologicznie czynnej; 
 
  8) dojazd do terenu z drogi oznaczonej symbolem  

B-KDW.01 lub z ulicy Warszawskiej; 
 
  9) miejsca postojowe w granicach terenu, do którego 

inwestor posiada tytuł prawny w ilo�ci nie mniejszej  
ni� 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny. 

 
2. B-MN.01, B-MN.02 - tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 
  1) zabudowa realizowana jako wolnostoj�ca lub szeregowa; 
 
  2) zasady i warunki podziału - linie podziału nale�y 

realizowa� prostopadle do drogi wewn�trznej oznaczonej 
symbolem B-KDW.01 – minimalna szeroko�� działki dla 
zabudowy wolnostoj�cej 20,0 m, minimalna szeroko�� 
działki dla zabudowy szeregowej 8,0 m; 

 
  3) maksymalna wysoko�� zabudowy – 2 kondygnacje 

nadziemne, w tym druga jako u�ytkowe poddasze; 
 
  4) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi 

oznaczonej symbolem KDW.01 - 6,0 m od linii 
rozgraniczaj�cej pas drogowy; 

 
  5) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym 

nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 30÷45 
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stopni, kryte dachówk� ceramiczn� lub materiałem 
dachówkopodobnym w kolorach czerwieni; 

 
  6) kierunek kalenicy głównej równoległy do drogi 

oznaczonej symbolem KDW.01; 
 
  7) maksymalny wska�nik zabudowy nie wi�kszy ni� 0,40; 
 
  8) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 40% powierzchni 

działki budowlanej jako biologicznie czynnej. 
 

3. B-ZP.01 - tereny zieleni urz�dzonej. Przeznaczenie 
podstawowe: tereny zieleni miejskiej. Przeznaczenie 
uzupełniaj�ce: boiska sportowe, place zabaw, ci�gi piesze 
i rowerowe. 
 
  1) istniej�cy warto�ciowy drzewostan do zachowania - 

dopuszcza si� przeprowadzenie prac kształtuj�cych 
ziele�, porz�dkuj�cych i sanitarnych; 

 
  2) dopuszcza si� na całym terenie lokalizacj� obiektów 

małej architektury oraz urz�dzenie miejsc parkingowych; 
 
  3) dopuszcza si� na całym terenie lokalizacj� urz�dze� i 

sieci infrastruktury technicznej. 
 

4. B-KDW.01, B-KDW.02 – tereny dróg wewn�trznych. 
Przeznaczenie uzupełniaj�ce: sieci infrastruktury technicznej. 
 
  1) szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych – 8,0 m; 
 
  2) szeroko�� jezdni nie mniejsza ni� 5,5 m. 
 

5. B-Kx.01 – teren ci�gu pieszego. 
 
  1) szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych – 2,0 m; 
 
  2) zabrania si� utwardzania �u�lem i gruzem budowlanym. 
 

§ 11. W kwartale C dla terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczaj�cymi ustala si� nast�puj�ce warunki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 

1. C-MWU.01 – tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z usługami. Przeznaczenie podstawowe: 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Przeznaczenie 
uzupełniaj�ce: usługi nieuci��liwe realizowane w parterze 
budynków mieszkalnych. 
 
  1) zasady i warunki podziału: dopuszcza si� wydzielenie 

mniejszych działek przeznaczonych na popraw� 
warunków zagospodarowania, obsług� urz�dze� 
infrastruktury technicznej, dróg pieszych i dojazdowych; 

 
  2) istniej�ca zabudowa adaptowana; 
 
  3) maksymalna wysoko�� zabudowy – 3 kondygnacje 

nadziemne w tym poddasze u�ytkowe; 
 
  4) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 

oznaczeniami na rysunku planu; 
 
  5)  maksymalny wska�nik zabudowy – 0,60; 
 
  6) dachy wielospadowe o nachyleniu połaci głównych 

zawartym w przedziale 30 - 45 stopni lub 
mansardowe, kryte dachówk� ceramiczn� lub 
materiałem dachówkopodobnym w kolorze czerwieni; 

 

  7) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 20% powierzchni 
działki jako biologicznie czynnej; 

 
  8) dojazd do terenu z ulicy Matejki i Pogodnej 
 
  9) miejsca postojowe w granicach terenu, do którego 

inwestor posiada tytuł prawny w ilo�ci nie mniejszej  
ni� 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny plus 1 
miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni usług. 

 
2. C-KD.01 - teren drogi publicznej. Teren istniej�cej 

ulicy Pla�owej w klasie technicznej D - drogi dojazdowej. 
 

3. C-TI.01 - teren infrastruktury technicznej – istniej�ca 
stacja transformatorowa 
 

§ 12. W kwartale D dla terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczaj�cymi ustala si� nast�puj�ce warunki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 

1. D-MWU.01 - tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z usługami. Przeznaczenie podstawowe: 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Przeznaczenie 
uzupełniaj�ce: usługi nieuci��liwe realizowane w wydzielonych 
cz��ciach budynku lub w obiektach wolnostoj�cych. 
 
  1) zasady i warunki podziału: minimalna powierzchnia 

działki budowlanej 2000 m2 - dopuszcza si� wydzielenie 
mniejszych działek przeznaczonych na popraw� 
warunków zagospodarowania, obsług� urz�dze� 
infrastruktury technicznej, dróg pieszych i dojazdowych; 

 
  2) dopuszcza si� usytuowanie budynków �cian� 

zewn�trzn� bez otworów bezpo�rednio przy granicy 
działki pod warunkiem, �e na działce s�siedniej 
istnieje lub b�dzie mógł by� zrealizowany budynek o 
tej samej funkcji bezpo�rednio przy tej granicy; 

 
  3) maksymalna wysoko�� zabudowy - 4 kondygnacje 

nadziemne; 
 
  4) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 

oznaczeniami na rysunku planu; 
 
  5) maksymalny wska�nik zabudowy – 0,60; 
 
  6) dachy wielospadowe o nachyleniu połaci głównych 

zawartym w przedziale 20 stopni do 45 stopni lub 
mansardowe, kryte dachówk� ceramiczn� lub 
materiałem dachówkopodobnym w kolorze czerwieni; 

 
  7) obowi�zuje zachowanie jednolitej formy dachów dla 

całego kwartału; 
 
  8) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 20% powierzchni 

działki jako biologicznie czynnej; 
 
  9) dojazd do terenu z ulicy Kopernika; 
 
10) miejsca postojowe w granicach terenu, do którego 

inwestor posiada tytuł prawny w ilo�ci w ilo�ci nie 
mniejszej ni� 1 miejsce postojowe na 1 lokal 
mieszkalny plus ilo�ci wynikaj�cej z jednego z 
poni�szych wska�ników: 

 
a) 3 miejsca parkingowe na 50 m2 powierzchni 

u�ytkowej usług, 
b) 3 miejsca parkingowe na ka�dych 10 zatrudnionych, 
c) 1 miejsce parkingowe na 10 m2 powierzchni sprzeda�y, 
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d) 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc w obiektach 
gastronomii. 

 
2. D-U.01 - tereny zabudowy usługowej. Przeznaczenie 

podstawowe: zabudowa usługowa nieuci��liwa. 
Przeznaczenie uzupełniaj�ce: towarzysz�ce budynki 
gospodarcze lub gara�owe, parkingi, urz�dzenia infrastruktury 
technicznej, doj�cia i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura. 
Nie dopuszcza si� realizacji funkcji mieszkaniowej 
 
  1) teren poło�ony w s�siedztwie obiektu obj�tego 

ochron� konserwatorsk� – wzdłu� północnej granicy 
terenu nale�y urz�dzi� pas wysokiej zieleni izolacyjnej 
o szeroko�ci min. 8.0 m; 

 
  2) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 4000 m2; 
 
  3) maksymalna wysoko�� zabudowy – 15,0 m; 
 
  4) geometria dachów -  nie ustala si�; 
 
  5) zakazuje si� stosowania agresywnej, kontrastowej 

kolorystyki elewacji i dachu; 
 
  6) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 

oznaczeniami na rysunku planu; 
 
  7) stosunek całkowitej powierzchni zabudowy do 

powierzchni działki budowlanej nie wi�kszy ni� 0,50; 
 
  8) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 30% powierzchni 

działki budowlanej jako biologicznie czynnej; 
 
  9) dojazd do terenu od strony ulicy Pla�owej i ulicy 

Kopernika na zasadach uzgodnionych z zarz�dc� 
drogi; 

 
10) miejsca postojowe w granicach terenu, do którego 

inwestor posiada tytuł prawny w ilo�ci nie mniejszej ni� 
jeden z poni�szych wska�ników: 
a) 3 miejsca parkingowe na 50 m2 powierzchni 

u�ytkowej usług, 
b) 3 miejsca parkingowe na ka�dych 10 zatrudnionych, 
c) 1 miejsce parkingowe na 10 m2 powierzchni sprzeda�y, 
d) 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc w obiektach 

gastronomii. 
 

3. D-KD.01– teren drogi publicznej. Teren istniej�cej 
ulicy Kopernika w klasie technicznej D - drogi dojazdowej. 
 
  1) szeroko�� ulicy w liniach rozgraniczaj�cych – 12,0 m; 
 
  2) szeroko�� jezdni musi by� nie mniejsza ni� 6,5 m; 
 
  3) ulica powinna by� wyposa�ona w chodniki. 
 

§ 13. W kwartale E dla terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczaj�cymi ustala si� nast�puj�ce warunki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 

2. E-U.01 - tereny zabudowy usługowej. 
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa 
nieuci��liwa. Przeznaczenie uzupełniaj�ce: mieszkanie 
dla wła�ciciela i obsługi, towarzysz�ce budynki 
gospodarcze lub gara�owe, parkingi, urz�dzenia 
infrastruktury technicznej, doj�cia i dojazdy, ogrodzenia i 
mała architektura. 

 
  1) zasady i warunki podziału: minimalna powierzchnia 

działki budowlanej 1000 m2 - dopuszcza si� wydzielenie 
mniejszych działek przeznaczonych na popraw� 
warunków zagospodarowania, obsług� urz�dze� 
infrastruktury technicznej, dróg pieszych i dojazdowych; 

 
  2) adaptuje si� istniej�c� zabudow�; 
 
  3) maksymalna wysoko�� zabudowy - 3 kondygnacje 

nadziemne, w tym u�ytkowe poddasze; 
 
  4) geometria dachów -  dachy dwuspadowe lub 

mansardowe, o nachyleniu połaci głównych zawartym w 
przedziale 30 - 45 stopni, kryte dachówk� ceramiczn� lub 
materiałem dachówkopodobnym w kolorze czerwieni; 

 
  5) zakazuje si� stosowania agresywnej, kontrastowej 

kolorystyki elewacji i dachu. 
 
  6) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 

oznaczeniami na rysunku planu; 
 
  7) stosunek całkowitej powierzchni zabudowy do 

powierzchni działki budowlanej nie wi�kszy ni� 0,60; 
 
  8) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 20% powierzchni 

działki budowlanej jako biologicznie czynnej; 
 
  9) dojazd do terenu od strony ulicy Wojska Polskiego lub 

Ludowej na zasadach uzgodnionych z zarz�dc� drogi; 
 
10) miejsca postojowe w granicach terenu, do którego 

inwestor posiada tytuł prawny; 
 

2. E-KD.01 - teren drogi publicznej. Teren 
przeznaczony na poszerzenie istniej�cej ulicy Wojska 
Polskiego w celu wybudowania zatoki autobusowej z 
wiat� przystankow�. 
 

Rozdział III 
Przepisy ko �cowe 

 
§ 9. Ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczaniu 

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

MWU, MN, MU, U, ZP 30% 
KD, KDW, Kx nie ma zastosowania 

TI nie ma zastosowania 
 

§ 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 si� Burmistrzowi 
Biskupca. 
 

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

Przewodnicz�ca Rady Miejskiej  
Alina Radziszewska 
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Zał�cznik Nr 1a 
do uchwały Nr XXVII/230/09 
Rady Miejskiej w Biskupcu 
z dnia 28 stycznia 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 1b 
do uchwały Nr XXVII/230/09 
Rady Miejskiej w Biskupcu 
z dnia 28 stycznia 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 1c 
do uchwały Nr XXVII/230/09 
Rady Miejskiej w Biskupcu 
z dnia 28 stycznia 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 1d 
do uchwały Nr XXVII/230/09 
Rady Miejskiej w Biskupcu 
z dnia 28 stycznia 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 1e 
do uchwały Nr XXVII/230/09 
Rady Miejskiej w Biskupcu 
z dnia 28 stycznia 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXVII/230/09 
Rady Miejskiej w Biskupcu 
z dnia 28 stycznia 2009 r. 

 
I. Rozstrzygni �cie dotycz �ce zgodno �ci miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami  
Studium uwarunkowa � i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Biskupiec: 
 
dotyczy: Zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Biskupiec 
 

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, zmiany: Dz. U. z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113,  
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319  
i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. 
Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237), stwierdza si� 
zgodno�� „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Biskupiec” ze Studium 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Biskupiec. 
 
II. Rozstrzygni �cie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu: 
 
dotyczy: Zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Biskupiec 
 

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, zmiany: Dz. U. z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113,  
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319  
i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. 
Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237), termin wnoszenia 
uwag do projektu „Zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec” 
wyznaczono do dnia 20 stycznia 2008 r. 

W wyznaczonym terminie do projektu planu wpłyn�ła 
jedna uwaga (dane składaj�cego uwag� znajduj� si� 
w aktach sprawy) dotycz�ca: 
 
  1) terenu oznaczonego symbolem D-U.01 (działka 375/7) 

w zakresie: 
 

a) dopuszczenia dowolno�ci kolorystyki i 
zastosowania materiałów elewacyjnych i dachu, ze 
wzgl�du na specyfik� sieci handlowej, 

b) zniesienia zieleni izolacyjnej wzdłu� północnej 
granicy działki, 

c) wprowadzenia zapisu o dopuszczeniu monta�u 
reklam, banerów i szyldów na elewacjach, 

d) wprowadzenia zapisu o mo�liwo�ci lokalizacji 
samoobsługowych stacji paliw, 

 
  2) terenu oznaczonego symbolem D-KD.01 w zakresie 

wprowadzenia ograniczenia w zapisach planu 
dotycz�cego obsługi samochodów o dopuszczalnej 
ładowno�ci do 2,5 T, 

 
  3) terenu oznaczonego symbolem D-MWU.01 w zakresie 

wył�czenia mo�liwo�ci lokalizacji usług w budynkach 
wolnostoj�cych, a dopuszczenie jedynie w parterze 
budynków o powierzchni nieprzekraczaj�cej 400 m2. 

 
Rada Miejska w Biskupcu uchwał� Nr XXVII/229/09 z dnia 
28 stycznia 2009 r. rozstrzygn�ła o nieuwzgl�dnieniu 
w cało�ci uwagi zło�onej do projektu planu. 
 
III. Rozstrzygni �cie w sprawie sposobu realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, kt óre 
nale�� do zada� własnych gminy: 
 
dotyczy: Zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Biskupiec 
 

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, zmiany: Dz. U. z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113,  
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319  
i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. 
Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237) rozstrzyga si�  
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy 
uj�tych w „Zmianie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Biskupiec”  w sposób nast�puj�cy: 
 
  a) zadania zapisane w ustaleniach planu zostan� 

wprowadzone do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
miasta i gminy Biskupiec i zrealizowane zgodnie z 
harmonogramem zawartym w WPI; 

 
  b) finansowanie zada� zapisanych w ustaleniach planu: 

bud�et gminy oraz ze �rodki zewn�trzne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


