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UCHWAŁA Nr IX-47/11 

Rady Gminy Purda 

z dnia 27 maja 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda 

dla terenów połoconych w obrCbie geodezyjnym Marcinkowo. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi>zku z art. 27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku: 
Nr 80, poz. 717, z 2004 roku: Nr 6, poz. 41, Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 roku: Nr 130, poz. 1087, z 2006 roku: 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 roku: Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, 
z 2010 roku: Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, 
poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, 
poz. 1043, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, 
poz. 1043, z 2011 roku: Nr 32, poz. 159) oraz art. 7 ust. 1 
pkt 1, art. 18 ust. 2, pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorz>dzie gminnym (Dz. U. z 
2001 roku: Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku: Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku: Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku: Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku: Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 roku: Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku: Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, z 2008 roku: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 roku: Nr 52, poz. 420, Nr 157, 
poz. 1241, z 2010 roku: Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, 
Nr 106, poz. 675), w zwi>zku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o PaMstwowej 
Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) i na 
podstawie Uchwały Nr XL-229/10 Rady Gminy Purda z 
dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzenia zmiany „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy 
Purda dla terenów połoconych w obrCbie geodezyjnym 
Marcinkowo” oraz po stwierdzeniu zgodnoWci ze studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Rada Gminy Purda uchwala co nastCpujeŚ 

 
§ ń. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenów 
połoconych w obrCbie geodezyjnym Marcinkowo. 

 
§ 2. 1. Przedmiotem opracowania planu jest ustalenie 

zasad zagospodarowania terenu z przeznaczeniem pod 
funkcjC mieszkaln>. 

 
2. Granice opracowania zostały okreWlone w Uchwale 

Nr XL-229/10 Rady Gminy Purda z dnia 21 kwietnia 
2010 r. w sprawie przyst>pienia do sporz>dzania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu gminy Purda dla terenów połoconych w obrCbie 
geodezyjnym Marcinkowo. 

 
3. Plan składa siC z nastCpuj>cych elementówŚ 

 
  1) ustaleM planu, stanowi>cych treWć niniejszej uchwały, 
 

  2) rysunków planu w skali 1:1000, stanowi>cych trzy 
zał>czniki nr 1/1, 1/2, 1/3 do niniejszej uchwały, 

 
  3) rozstrzygniCcia o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu, stanowi>cego zał>cznik nr 2 do 
niniejszej uchwały, 

 
  4) rozstrzygniCcia o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania, stanowi>cego zał>cznik nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

 
4. Ustalenia planu obowi>zuj> na obszarze 

wyznaczonym granic> opracowania planu, która została 
okreWlona na rysunku planu. 
 

Rozdział ń 
Ustalenia ogólne dotycz>ce całego obszaru objCtego 

planem (zespół A, B, i C) 
 

§ 3. 1. Ustala siC nastCpuj>cy zakres oznaczeM 
graficznych na rysunku planu jako WciWle obowi>zuj>cy i 
okreWlonyŚ 
 
  1) granica opracowania planu; 
 
  2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnych funkcjach lub 

rócnym sposobie ucytkowania - WciWle okreWloneś 
 
  3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
 
  4) obowi>zuj>ce linie zabudowy. 
 

2. Ustala siC nastCpuj>cy zakres oznaczeM graficznych 
na rysunku planu, mog>cych ulec zmianom na 
nastCpuj>cych warunkach: 
 
  1) linie podziału wewnCtrznego orientacyjne mog> ulec 

zmianie w uzasadnionych przypadkach. 
 

3. Ustala siC nastCpuj>c> interpretacjC ucytych symboli 
i oznaczeMŚ Ilekroć w dalszych ustaleniach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 
 
  1) uchwale - nalecy przez to rozumieć uchwałC Rady 

Gminy w Purdzie; 
 
  2) przepisach szczególnych i odrCbnych - nalecy przez to 

rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi 
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami, 
wynikaj>ce z prawomocnych decyzji 
administracyjnych; 

 
  3) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nalecy przez to 

rozumieć liniC, wzdłuc której obowi>zuje usytuowanie 
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jednej z elewacji budynku z mocliwoWci> cofniCcia 
budynku w gł>b działkiś 

 
  4) obowi>zuj>ca linia zabudowy - nalec przez to 

rozumieć liniC, wzdłuc której obowi>zuje usytuowanie 
głównej elewacji budynku bez mocliwoWci jej 
wysuniCcia lub cofniCciaś 

 
  5) frontu działki - oznacza granicC działki, przylegaj>c> 

do ulicy obsługuj>cej działkCś 
 
  6) dachach symetrycznych - nalecy przez to rozumieć 

dachy których główne połacie dachu posiadaj> ten 
sam k>t nachylenia. 

 
4. Na obszarze opracowania ustala siC nastCpuj>ce 

przeznaczenie terenów oznaczonych odpowiednimi 
symbolami i wyznaczonych liniami rozgraniczaj>cymi 
zgodnie z rysunkiem planu. 
 
  1) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 
  2) UO - teren usług oWwiatyś 
 
  3) ZN - teren zieleni naturalnej; 
 
  4) ZI - teren zieleni izolacyjnej; 
 
  5) ZLz - teren zadrzewieMś 
 
  6) ZL - teren lasu; 
 
  7) EE - teren trafostacji; 
 
  8) Kp - teren przepompowni; 
 
  9) KDW - teren drogi wewnCtrznejś 
 
10) KX - teren drogi pieszej; 
 
11) KR - teren drogi pieszo-rowerowej. 
 

5. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego w odniesieniu do poszczególnych 
obszarów funkcjonalnych zawarte s> w ustaleniach 
szczegółowych niniejszej uchwały. 

 
6. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony Wrodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego. Tereny opracowania 
znajduj> siC w Obszarze Ochrony Krajobrazu Pojezierza 
OlsztyMskiego. Na terenach objCtym opracowaniem: 
 
  1) zakazuje siC lokalizacji obiektów zaliczanych do 

przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko w rozumieniu przepisów o ochronie 
Wrodowiska z wył>czeniem sieci infrastruktury 
technicznej, 

 
  2) zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Ochrony 

Vrodowiska dopuszczalny poziom hałasu nalecy 
przyj>ćŚ 
a) dla terenów oznaczonych symbolami MN jak dla 

zabudowy mieszkaniowej, 
b) dla terenu oznaczonego symbolem UO jak dla 

terenów zwi>zanych z czasowym pobytem dzieci i 
młodziecyś 

 
  3) w granicach opracowania nakazuje siC utrzymać 

drocnoWć istniej>cych rowów melioracyjnych. 
 

7. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury: 
 
  1) na terenie opracowania nie wystCpuj> strefy ochrony 

konserwatorskiej w rozumieniu przepisów odrCbnychś 
 
  2) now> zabudowC nalecy projektować w nawi>zaniu do 

tradycyjnej zabudowy wystCpuj>cej na terenie wsi. 
 

8. Ustalenia dotycz>ce wymagaM wynikaj>cych z 
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej: 
 
  1) Na terenach objCtych opracowaniem nie wystCpuj> 

tereny o charakterze przestrzeni publicznej. 
 

9. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 
kształtowania zabudowy w odniesieniu do poszczególnych 
obszarów funkcjonalnych zawarte s> w ustaleniach 
szczegółowych niniejszej uchwały. 

 
10. Ustalenia dotycz>ce granic i sposobów 

zagospodarowania terenów podlegaj>cych ochronie w 
odniesieniu do poszczególnych terenów zawarte jest w 
ustaleniach szczegółowych. 

 
11. Ustalenia dotycz>ce szczegółowych zasad 

podziału nieruchomoWciŚ 
 
  1) szerokoWć frontu działki nie moce być mniejsza nic 

25,0 m, chyba ce ustalenia szczegółowe stanowi> 
inaczej; 

 
  2) zaleca siC aby k>t połocenia granicy działek w 

stosunku do pasów drogowych był zblicony do 90°. 
 

12. Ustalenia dotycz>ce tymczasowego ucytkowania 
terenówŚ 
 
  1) zakazuje siC na terenach projektowanych funkcji 

lokalizacji obiektów trwałych, nie zwi>zanych z 
projektowan> funkcj> oraz składowania materiałów 
mog>cych pogorszyć stan Wrodowiskaś 

 
  2) dopuszcza siC do czasu realizacji projektowanych 

funkcji ucytkowanie rolnicze. 
 

13. Ustalenia dotycz>ce rozwi>zaM komunikacji 
zawarte s> w ustaleniach szczegółowych. 

 
14. Ustalenia dotycz>ce zasad obsługi w zakresie 

infrastruktury technicznej: 
 
  1) W zakresie gospodarki wodnej ustala siCŚ 

- zaopatrzenie w wodC z istniej>cego wodoci>gu, 
- sieć wodoci>gow> lokalizować w chodnikach ulic 

zachowuj>c normatywn> odległoWć od innych sieci, 
- sieć wodoci>gowa powinna spełniać wymagania 

okreWlone w przepisach o ochronie 
przeciwpocarowej, 

 
  2) W zakresie gospodarki Wciekami ustala siCŚ 

- nakaz odprowadzenia Wcieków z terenów 
projektowanej zabudowy do gminnego systemu 
kanalizacji sanitarnej, 

- sieć kanalizacyjn> wykonać zgodnie z warunkami 
technicznymi, 

- lokalizacje przepompowni na rysunku planu mog> 
ulec zmianie na zasadach okreWlonych w ustaleniach 
szczegółowych, 
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- jako rozwi>zanie tymczasowe dopuszcza siC 
budowC i eksploatacjC szczelnych zbiorników na 
Wcieki bytowe jednak nie dłucej nic do czasu 
stwierdzenia technicznych mocliwoWci realizacji 
przył>czy do sieci kanalizacyjnej. 

 
  3) W zakresie kanalizacji deszczowej ustala siCŚ 

- na terenie opracowania nie przewiduje siC kanalizacji 
deszczowej, 

- wody opadowe odprowadzić powierzchniowo w 
granicach własnej działki budowlanej; 

 
  4) W zakresie zasilania w energiC elektryczn> ustala siCŚ 

a) teren opracowania zasilić w energiC elektryczn> 
sieci> kablowa z istniej>cej stacji 
elektroenergetycznej, 

b) przy projektowaniu tras linii kablowych nn nalecy 
kierować siC nastCpuj>cymi wzglCdamiŚ 
- przeprowadzić linie najkrótszymi trasami, 
- unikać nadmiernej liczby skrzycowaM i zbliceM z 

obiektami podziemnymi jakimi s> sieci oraz 
obiektami nadziemnymi takimi jak słupy, drzewa, 
obiekty kubaturowe, 

- zapewnić łatwy dostCp eksploatacyjny do kabli, 
łatwoWć budowy oraz jak najmniejsza liczbC 
załamaMś 

c) sieć energetyczna wykonać zgodnie z warunkami 
technicznymi uzyskanymi od dysponenta sieci; 

d) lokalizacje stacji transformatorowych oznaczono na 
rysunku planu symbolami: A8EE, B7EE, C10EE. 

 
  5) W zakresie gospodarki cieplnej ustala siCŚ 

- zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych aródeł 
ciepła, 

- nalecy wyeliminować wysokoemisyjne paliwa z 
przechodzeniem na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej 
opałowy, słoma, drewno itp.). 

 
  6) W zakresie telekomunikacji ustala siCŚ 

- obsługC telekomunikacyjn> zapewnić zgodnie z 
warunkami dysponentów sieci, w tym celu rezerwuje 
siC pasy terenu w chodnikach ulic, 

- w przypadku kolizji projektowanych obiektów z 
istniej>cymi urz>dzeniami telekomunikacyjnymi 
nalecy je przebudować i dostosować do 
projektowanego zagospodarowania przestrzennego 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami. 

 
  7) W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siCŚ 

- docelowo zaopatrzenie w gaz ziemny z 
projektowanej sieci gazowej zgodnie z warunkami 
technicznymi i ekonomicznymi okreWlonymi przez 
dysponenta sieci. W przypadku budowy sieci 
gazowych nalecy wykonać je na warunkach 
okreWlonych przepisami rozporz>dzenia Ministra 
Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe, 

- rezerwuje siC miejsce na sieć gazow> w ulicach pod 
chodnikami, 

- do czasu budowy sieci gazowej dopuszcza siC 
zaopatrzenie w gaz propan-butan. 

 
  8) W zakresie gospodarki odpadami ustala siCŚ 

- nakazuje siC gromadzenie odpadów stałych w 
pojemnikach na poszczególnych działkach z 
zapewnieniem ich usuwania stosownie do przepisów 
odrCbnych. 

 
 
 

Rozdział 2 
Zespół A 

 
§ 4. Ustalenia szczegółowe dotycz>ce poszczególnych 

terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi. 
 
1. A1MN, A2MN, A3MN tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj>cej. 
 
  1) ustala siC jako przeznaczenie podstawowe zabudowC 

mieszkaniow> jednorodzinn>ś 
 
  2) dopuszcza siC na jednej działce lokalizacjC tylko 

jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku 
garacowo-gospodarczego; 

 
  3) wprowadza siC zakaz stosowania ogrodzeM pełnych z 

celbetowych elementów prefabrykowanych; 
 
  4) dopuszcza siC ogrodzenie od ulic do wysokoWci 1,4 m 

z materiałów naturalnych jak kamieM, cegła, drewno, 
metal, ceramika budowlana lub materiałów o 
zbliconych walorach estetycznych wygl>dem i kolorem 
zbliconych do naturalnych materiałów. Zaleca siC 
ogrodzenia z cywopłotów. Pozostałe ogrodzenie 
dopuszcza siC z siatki na słupkach stalowych; 

 
  5) wymagane parametry budynków mieszkalnych: 

- wysokoWć zabudowy do dwóch kondygnacji 
naziemnych w tym ucytkowe poddasze, 

- dachy symetryczne o nachyleniu połaci 40º (±5) 
kryte dachówk> ceramiczn> w odcieniu ceglastej 
czerwieni lub materiałem o zbliconych walorach 
estetycznych w tym samym kolorze, 

- poziom rzCdnej parteru budynków nie moce być 
wycszy nic 45 cm od poziomu terenu w najwycszym 
jego punkcie w obrysie budynku; 

 
  6) minimalna powierzchnia działek budowlanych 1000 m²ś 
 
  7) powierzchnia zabudowy nie moce być wiCksza nic 

25 % powierzchni działki budowlanej; 
 
  8) powierzchnia biologicznie czynna nie moce być 

wiCksza nic 60 % powierzchni działki budowlanej; 
 
  9) wymagane parametry budynków garacowych lub 

gospodarczo-garacowychŚ 
- jedna kondygnacja naziemna, 
- maksymalna wysokoWć 2,5 m od poziomu gruntu do 

okapu dachu, 
- dach symetryczny o nachyleniu połaci 40º (±5), kryty 

dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym w 
kolorze identycznym jak na budynku mieszkalnym; 

 
10) linie zabudowy 16,0 m od linii rozgraniczaj>cej drogi 

powiatowej, pozostałe linie zabudowy jak na rysunku 
planu; 

 
11) kierunek kalenicy równoległy do dróg wewnCtrznych, z 

których jest zjazd na działkC, z wyj>tkiem działek o 
nieregularnych granicach; 

 
12) dostCpnoWć komunikacyjna działek z dróg 

wewnCtrznych A 01KDW i A02KDW. 
 

2. A4ZL teren lasu. 
 
  1) utrzymać w dotychczasowym ucytkowaniu. 
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3. A5ZN teren zieleni naturalnej. 
 
  1) utrzymać w dotychczasowym ucytkowaniuś 
 
  2) utrzymać drocnoWć istniej>cego rowu melioracyjnego; 
 
  3) zakaz wznoszenia budynków. 
 

4. A6ZLz teren zadrzewieM. 
 
  1) utrzymać w dotychczasowym ucytkowaniuś 
 
  2) zakaz wznoszenia budynków. 
 

5. A7ZI teren zieleni izolacyjnej - pas szerokoWci 10,0 m. 
 
  1) dopuszcza siC wykorzystanie terenu przez właWcicieli 

działek budowlanych na zieleM urz>dzon>ś 
 
  2) zakazuje siC sadzenia roWlinnoWci o głCbokim systemie 

korzeniowym (drzewa, krzewy) ze wzglCdu na 
istniej>cy przebieg podziemnej sieci infrastruktury 
technicznej. 

 
6. A8EE teren trafostacji. 

 
  1) dopuszcza siC zmianC lokalizacji trafostacji w 

przypadkach uzalecnionych od przyczyn 
ekonomiczno-technicznych na etapie projektu 
budowlanego w uzgodnieniu z dysponentem sieci i 
właWcicielem terenu. Po ustaleniu nowej lokalizacji, 
teren oznaczony na rysunku planu symbolem EE 
mocna przeznaczyć na cele zgodne z przeznaczeniem 
terenów s>siednich. 

 
7. A9Kp teren przepompowni. 

 
  1) dopuszcza siC zmianC lokalizacji przepompowni w 

przypadkach uzalecnionych od przyczyn 
ekonomiczno-technicznych na etapie projektu 
budowlanego w uzgodnieniu z dysponentem sieci i 
właWcicielem terenu. Po ustaleniu nowej lokalizacji, 
teren oznaczony na rysunku planu symbolem Kp 
mocna przeznaczyć na cele zgodne z przeznaczeniem 
terenów s>siednich. 

 
§ 5. Wyznacza siC tereny pod komunikacjC dla 

jednostki A jak nicejŚ 
 

1. A01KDW teren drogi wewnCtrznejś 
 
  1) Ustala siC parametry techniczne jak nicejŚ 

- szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 12,0 m, 
- szerokoWć jezdni 6,0 m, 
- obustronny chodnik szerokoWci 2,0 m, 
- obustronne pasy zieleni pomiCdzy chodnikami a 

jezdni> szerokoWci min. 1,0 m. 
 
  2) podwi>zanie ulicy do drogi powiatowej nr 26153 

Marcinkowo-Purda-Prejłowo 
 

2. A02KDW teren drogi wewnCtrznej. 
 
  1) Ustala siC parametry techniczne jak nicejŚ 

- szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 10,0 m, 
- szerokoWć jezdni 6,0 m, 
- obustronny chodnik o szerokoWci nie mniejszej nic 

1,5 m. 
 
 

3. A03KX teren drogi pieszej. 
 
  1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych nie moce być 

mniejsza nic 4,0 m. 
 

4. A04KDW teren o szerokoWci 3,0 m rezerwowany 
pod poszerzenie istniej>cej drogi wewnCtrznej. 
 

Rozdział 3 
Zespół B 

 
§ 6. Ustalenia szczegółowe dotycz>ce poszczególnych 

terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi. 
 
1. B1MN, B2MN, B3MN, B4MN tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj>cej. 
 
  1) dopuszcza siC na jednej działce lokalizacjC wył>cznie 

jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku 
garacowo-gospodarczego; 

 
  2) wprowadza siC zakaz stosowania ogrodzeM pełnych i z 

celbetowych elementów prefabrykowanych; 
 
  3) dopuszcza siC ogrodzenie od ulic do wysokoWci 1,4 m 

z materiałów naturalnych jak kamieM, cegła, drewno, 
metal, ceramika budowlana lub materiałów o 
zbliconych walorach estetycznych wygl>dem i kolorem 
zbliconych do naturalnych materiałów. Zaleca siC 
ogrodzenia z cywopłotów. Pozostałe ogrodzenie 
dopuszcza siC z siatki na słupkach stalowych; 

 
  4) wymagane parametry budynków mieszkalnych: 

- wysokoWć zabudowy do dwóch kondygnacji 
nadziemnych w tym ucytkowe poddasze, 

- dachy symetryczne o nachyleniu połaci 40º (±5) 
kryte dachówk> ceramiczn> w odcieniu ceglastej 
czerwieni lub materiałem o zbliconych walorach 
estetycznych w tym samym kolorze, 

- poziom rzCdnej parteru budynków nie moce być 
wycszy nic 45 cm od poziomu terenu w najwycszym 
jego punkcie w obrysie budynku, 

- minimalna powierzchnia działki budowlanej 900 m², 
- minimalna szerokoWć frontu działki budowlanej 22 m; 

 
  5) powierzchnia zabudowy nie moce być wiCksza nic 

25 % powierzchni działki budowlanej; 
 
  6) powierzchnia biologicznie czynna nie moce być 

mniejsza nic 60 % powierzchni działki budowlanej; 
 
  7) wymagane parametry budynków garacowych lub 

gospodarczo-garacowychŚ 
- jedna kondygnacja naziemna, 
- maksymalna wysokoWć 2,5 m od poziomu gruntu do 

okapu dachu, 
- dach symetryczny o nachyleniu połaci 40º (±5), kryty 

dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym w 
kolorze identycznym jak na budynku mieszkalnym; 

 
  8) linie zabudowy jak na rysunku planu, 6,0 m od linii 

rozgraniczaj>cej drogi wewnCtrznej i 10,0 m od drogi 
powiatowej (nie objCtej opracowaniem); 

 
  9) kierunek kalenicy równoległy lub prostopadły do dróg 

wewnCtrznych, z których jest zjazd na działkC, z 
wyj>tkiem działek o nieregularnych granicach; 

 
10) dostCpnoWć komunikacyjna działek z dróg 

wewnCtrznych B02KDW i B03KDW. 
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2. B5UO teren usług oWwiaty - szkoła podstawowa z 

terenami sportowymi. 
 
  1) Ustala siC nastCpuj>ce warunki i zasady zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) adaptuje siC istniej>c> funkcjC i zabudowC, 
b) dopuszcza siC rozbudowC do parametrów jak nicejŚ 

- wysokoWć zabudowy jedna kondygnacja 
nadziemna plus ucytkowe poddasze, 

- dachy symetryczne o nachyleniu połaci 40º(±5) 
kryte dachówk> ceramiczn> w odcieniu ceglastej 
czerwieni lub materiałem o zbliconych walorach 
estetycznych w tym samym kolorze, 

- powierzchnia zabudowy nie powinna być wiCksza 
nic 15 % powierzchni terenu, 

- powierzchnia biologicznie czynna nie moce być 
mniejsza nic 20 % powierzchni terenu, 

c) nieprzekraczalna linia zabudowy 10,0 m od linii 
rozgraniczaj>cej drogi powiatowej, pozostałe linie 
zabudowy jak na rysunku planu; 

d) dostCpnoWć komunikacyjna z drogi powiatowej 
(poza granicami planu). 

 
3. B6Kp teren przepompowni. 

 
  1) dopuszcza siC zmianC lokalizacji przepompowni w 

przypadkach uzalecnionych od przyczyn 
ekonomiczno-technicznych na etapie projektu 
budowlanego w uzgodnieniu z dysponentem sieci i 
właWcicielem terenu. Po ustaleniu nowej lokalizacji, 
teren oznaczony na rysunku planu symbolem Kp 
mocna przeznaczyć na cele zgodne z przeznaczeniem 
terenów s>siednich. 

 
4. B7EE teren trafostacji. 
 

  1) dopuszcza siC zmianC lokalizacji trafostacji w 
przypadkach uzalecnionych od przyczyn 
ekonomiczno-technicznych na etapie projektu 
budowlanego w uzgodnieniu z dysponentem sieci i 
właWcicielem terenu. Po ustaleniu nowej lokalizacji, 
teren oznaczony na rysunku planu symbolem EE 
mocna przeznaczyć na cele zgodne z przeznaczeniem 
terenów s>siednich. 

 
§ 7. Wyznacza siC tereny pod komunikacjC jak nicejŚ 
 
1. B01KDW teren drogi wewnCtrznejś 

 
  1) Ustala siC parametry techniczne jak nicejŚ 

- szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 12,0 m, 
- szerokoWć jezdni 6,0 m, 
- obustronny chodnik o szerokoWci nie mniejszej nic 

1,5 m, 
- obustronne pasy zieleni pomiCdzy chodnikami a 

jezdni> o szerokoWci nie mniejszej nic 1,0 m, 
 
  2) podwi>zanie ulicy do drogi powiatowej nr 26153 

Marcinkowo - Purda - Prejłowo. 
 

2. B02KDW, B03KDW tereny dróg wewnCtrznychś 
 
  1) Ustala siC parametry techniczne jak nicejŚ 

- szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 10,0 m, 
- szerokoWć jezdni 6,0 m, 
- obustronny chodnik o szerokoWci nie mniejszej nic 

1,50 m, 
 
 

3. B04KX teren drogi pieszej. 
- szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych nie moce być 

mniejsza nic 4,0 m. 
 

Rozdział 4 
Zespół C 

 
§ 8. Ustalenia szczegółowe dotycz>ce poszczególnych 

terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi. 
 
1. C1MN, C2MN, C3MN, C4MN, C5MN, C6MN, C7MN 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno 
stoj>cej. 
 
  1) dopuszcza siC na jednej działce lokalizacjC tylko 

jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku 
garacowo-gospodarczego; 

 
  2) wprowadza siC zakaz stosowania ogrodzeM pełnych z 

celbetowych elementów prefabrykowanych; 
 
  3) dopuszcza siC ogrodzenie od ulic do wysokoWci 1,4 m 

z materiałów naturalnych jak kamieM, cegła, drewno, 
metal, ceramika budowlana lub materiałów o 
zbliconych walorach estetycznych wygl>dem i kolorem 
zbliconych do naturalnych materiałów. Zaleca siC 
ogrodzenia z cywopłotów. Pozostałe ogrodzenie 
dopuszczać z siatki na słupkach stalowych. 

 
  4) wymagane parametry budynków mieszkalnych: 

- wysokoWć zabudowy jedna kondygnacja plus 
ucytkowe poddasze, 

- dachy symetryczne o nachyleniu połaci 40º (±5) 
kryte dachówk> ceramiczn> w odcieniu czerwieni lub 
materiałem o zbliconych walorach estetycznych w 
tym samym kolorze, 

- poziom rzCdnej parteru budynków nie moce być 
wycszy nic 45 cm od poziomu terenu w najwycszym 
jego punkcie w obrysie budynku, 

- powierzchnia działki budowlanej nie moce być 
mniejsza nic 1000 m²ś 

 
  5) powierzchnia zabudowy nie moce być wiCksza nic 

25 % powierzchni działki budowlanej, 
 
  6) powierzchnia biologicznie czynna nie moce być 

mniejsza nic 60 % powierzchni działki budowlanej, 
 
  7) wymagane parametry budynków garacowych lub 

gospodarczo-garacowychŚ 
- jedna kondygnacja naziemna, 
- maksymalna wysokoWć 2,5 m od poziomu gruntu do 

okapu dachu, 
- dach symetryczny o nachyleniu połaci 40º (±5), kryty 

dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym w 
kolorze identycznym jak na budynku mieszkalnym; 

 
  8) linie zabudowy jak na rysunku planu, od dróg 

wewnCtrznych 6,0 m i 15,0 m od drogi gminnej (poza 
granicami opracowania); 

 
  9) kierunek kalenicy równoległy do dróg wewnCtrznych, z 

których działki maj> zjazd z wyj>tkiem działek o 
nieregularnych granicach; 

 
10) dostCpnoWć komunikacyjna działek z dróg 

wewnCtrznych; 
 
11) zachować drocnoWć krytego kanału melioracyjnego 

przebiegaj>cego przez teren C7MN. 
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2. C8ZN teren zieleni naturalnej. 

 
  1) zakazuje siC wznoszenia obiektów budowlanych, za 

wyj>tkiem obiektów stanowi>cych inwestycje celu 
publicznego zwi>zane z infrastruktur> techniczn>ś 

 
  2) utrzymać drocnoWć rowu melioracyjnego; 
 
  3) dopuszcza siC grodzenie terenu w odległoWci min 

3,0 m od górnej krawCdzi skarpy rowu w celu 
swobodnego prowadzenia prac konserwacyjnych. 

 
3. C9ZN teren zieleni naturalnej. 

 
  1) zakazuje siC wznoszenia budynków, 
 
  2) dopuszcza siC obiekty małej architektury. 
 

4. C10EE teren stacji transformatorowej. 
 
  1) dopuszcza siC zmianC lokalizacji trafostacji w 

przypadkach uzalecnionych od przyczyn 
ekonomiczno-technicznych na etapie projektu 
budowlanego w uzgodnieniu z dysponentem sieci i 
właWcicielem terenu. Po ustaleniu nowej lokalizacji, 
teren oznaczony na rysunku planu symbolem EE 
mocna przeznaczyć na cele zgodne z przeznaczeniem 
terenów s>siednich. 

 
5. C11Kp, C12Kp tereny przepompowni. 

 
  1) dopuszcza siC zmianC lokalizacji przepompowni w 

przypadkach uzalecnionych od przyczyn 
ekonomiczno-technicznych na etapie projektu 
budowlanego w uzgodnieniu z dysponentem sieci i 
właWcicielem terenu. Po ustaleniu nowej lokalizacji, 
teren oznaczony na rysunku planu symbolem Kp 
mocna przeznaczyć na cele zgodne z przeznaczeniem 
terenów s>siednich. 

 
 
 

§ 9. Wyznacza siC tereny pod komunikacjC jak nicejŚ 
 
1. C01KDW, C02KDW, C03KDW tereny dróg 

wewnCtrznych. 
 
  1) Ustala siC parametry techniczne jak nicejŚ 

- szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 12,0 m, 
- szerokoWć jezdni 6,0 m, 
- obustronny chodnik o szerokoWci nie mniejszej nic 

1,5 m, 
- obustronne pasy zieleni pomiCdzy chodnikami a 

jezdni> o szerokoWci nie mniejszej nic 1,0 m. 
 

2. C04KDW, C04KDW, C05KDW, C06KDW tereny 
dróg wewnCtrznych. 
 
  1) Ustala siC parametry techniczne jak nicejŚ 

- szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 10,0 m, 
- szerokoWć jezdni 6,0 m, 
- obustronny chodnik o szerokoWci nie mniejszej nic 

1,5 m. 
 

Rozdział 5 
 

§ ńŃ. WysokoWć stawek procentowych dla terenówŚ 
Ustala siC stawkC procentow> naliczenia opłaty o której 
mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla całego 
terenu w wysokoWci 25 %. 

 
§ ńń. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi gminy 

Purda. 
 
§ ń2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa WarmiMsko-Mazurskiego. 
 
§ ń3. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>ca Rady Gminy Purda  
Regina Szpindor 
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Zał>cznik nr 1/1 
do uchwały nr IX-47/11 
Rady Gminy Purda 
z dnia 27 maja 2011 r. 
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Zał>cznik nr 1/2 
do uchwały nr IX-47/11 
Rady Gminy Purda 
z dnia 27 maja 2011 r. 
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Zał>cznik nr 1/3 
do uchwały nr IX-47/11 
Rady Gminy Purda 
z dnia 27 maja 2011 r. 
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Zał>cznik nr 2 
do uchwały nr IX-47/11 
Rady Gminy Purda 
z dnia 27 maja 2011 r. 

 
ROZSTRZYżNIBCIź O SPOSOBIź ROZPATRZźNIA UWAż ŹO PROJźKTU ZMIANY MIźJSCOWźżO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU GMINY PURDA, ŹLA TźRźNÓW POŁObONYCH 

W OBRBBIź żźOŹźZYJNYM MARCINKOWO 
 

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku:  
Nr 80, poz. 717, z 2004 roku: Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 roku: Nr 130, poz. 1087, z 2006 roku: Nr 45, poz. 319,    
Nr 225, poz. 1635, z 2008 roku: Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 roku: Nr 24, poz. 124, Nr 75, 
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, 
poz. 1043, z 2011 roku: Nr 32, poz. 159), Rada Gminy Purda, rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag w projekcie planu, 
wniesionych do projektu planu: 

Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda, dla terenów 
połoconych w obrCbie geodezyjnym Marcinkowo, wyłoconego do publicznego wgl>du w terminie od 25 marca 2011 r. do 
15 kwietnia 2011 r. nie złocono uwag. 
 

Zał>cznik nr 3 
do uchwały nr IX-47/11 
Rady Gminy Purda 
z dnia 27 maja 2011 r. 

 
ROZSTRZYżNIBCIź O SPOSOBIź RźALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIź, INWźSTYCJI Z ZAKRźSU 

INŻRASTRUKTURY TźCHNICZNźJ, KTÓRź NALźb= ŹO ZAŹAL WŁASNYCH żMINY, ORAZ ZASAŹACH ICH 
FINANSOWANIA 

 
W zwi>zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2003 roku: Nr 80, poz. 717, z 2004 roku: Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 roku: Nr 130, poz. 1087, z 2006 roku: 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 roku: Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 roku: 
Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, 
poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 roku: Nr 32, poz. 159), stwierdza siC, ce nie przewiduje siC zadaM 
własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej na terenie objCtym zmian> miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu gminy Purda, dla terenów połoconych w obrCbie geodezyjnym Marcinkowo. 
 
 

2025 

UCHWAŁA Nr VIII/65/11 

Rady Gminy Lidzbark WarmiMski 

z dnia 8 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie przyjCcia „Programu usuwania wyrobów zawieraj>cych azbest z terenu Gminy Lidzbark WarmiMski, 

na lata 2011-2Ń32” 

 

Na podstawie 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 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, 
poz. 1055, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 
2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 
2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Wrodowiska (Dz. U. z 
2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, 
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505; M.P. z 
2008 r. Nr 79, poz. 698, Nr 80, poz. 707; Dz. U. z 2009 r. 
Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, 
poz. 1070) w zwi>zku z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, 

poz. 1243 z póa. zm.) oraz „Programu Oczyszczania Kraju 
z Azbestu na lata 2009-2032” (przyjCtego uchwał> Rady 
Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r.), Rada Gminy Lidzbark 
warmiMski uchwala, co nastCpujeŚ 

 
§ ń. Przyjmuje siC „Program usuwania wyrobów 

zawieraj>cych azbest z terenu Gminy Lidzbark WarmiMski, 
na lata 2011-2032” stanowi>cy zał>cznik do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady Gminy  
Tadeusz Staszewski 

 


