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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXIX/230/09 
Rady Miejskiej w Orzyszu 
z dnia 25 lutego 2009 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego w obr �bie geodezyjnym Góra, 

gmina Orzysz (działka nr 10/3). 
 
Stwierdzenie zgodno�ci ustale� zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr�bie geodezyjnym Góra, 
gmina Orzysz ze Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orzysz. 
 

W zwi�zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) stwierdza si�, �e rozwi�zania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w obr�bie geodezyjnym Góra, gmina Orzysz zgodne s� z ustaleniami Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Orzysz. 
 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXIX/230/09 
Rady Miejskiej w Orzyszu 
z dnia 25 lutego 2009 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego w obr �bie geodezyjnym Góra, 

gmina Orzysz (działka nr 10/3). 
 
Rozstrzygni�cie o sposobie rozpatrzenie uwag do projektu planu 
 

Do projektu w/w planu nie wniesiono �adnych uwag. W zwi�zku z tym rozstrzygni�cie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), nie ma zastosowania. 
 
 

Zał�cznik Nr 4 
do uchwały Nr XXIX/230/09 
Rady Miejskiej w Orzyszu 
z dnia 25 lutego 2009 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego w obr �bie geodezyjnym Góra, 

gmina Orzysz (działka nr 10/3). 
 
Rozstrzygni�cie sposobu realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale��cych do 
zada� własnych gminy 
 

W zwi�zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami) stwierdza si�, �e na terenie obj�tym zmian� planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
nale��cych do zada� własnych gminy nie przewiduje si�. 
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UCHWAŁA Nr XXIX/231/09 

Rady Miejskiej w Orzyszu 

z dnia 25 lutego 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego  

w obr �bie geodezyjnym Góra, gmina Orzysz. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Jednolity tekst 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 z pó�n. zm.) Rada Miejska w Orzyszu uchwala, 
co nast�puje: 
 

 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Po zapoznaniu si� z prognoz� oddziaływania 

na �rodowisko oraz prognoz� skutków finansowych 
uchwalenia planu, uchwala si� zmian� miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obr�bie 
geodezyjnym Góra, gmina Orzysz, zwany dalej planem. 
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2. Plan obejmuje teren cz. działki nr 13 w granicach 
zgodnych z uchwał� Rady Miejskiej w Orzyszu  
Nr XVIII/670/06 z dnia 25 pa�dziernika 2006 r., zmienionej 
uchwał� Rady miejskiej w Orzyszu Nr XIII/82/07 z dnia  
31 pa�dziernika 2007 r. oraz z oznaczeniami na rysunku 
planu. 
 

3. Plan składa si� z nast�puj�cych elementów 
podlegaj�cych uchwaleniu i opublikowaniu: 
 
  1) ustale� stanowi�cych tre�� niniejszej uchwały; 
 
  2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowi�cego zał�cznik 

Nr 1 do uchwały; 
 
  3) stwierdzenia zgodno�ci ustale� planu ze Studium 

uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Orzysz, stanowi�cego zał�cznik 
Nr 2 do uchwały; 

 
  4) rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowi�cego 

zał�cznik Nr 3 do uchwały; 
 
  5) rozstrzygni�cia sposobu realizacji oraz zasady 

finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, nale��cych do zada� własnych gminy, 
stanowi�cego zał�cznik Nr 4 do uchwały. 

 
§ 2. 1. Przedmiotem ustale� planu s�: 

 
  1) tereny usług turystycznych 
 
  2) tereny zieleni 
 
  3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
 
  4) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj�cych ochronie na podstawie 
przepisów odr�bnych: 

 
  5) tereny oraz zasady obsługi w zakresie komunikacji i 

infrastruktury technicznej; 
 
  6) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

działek; 
 
  7) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony 

�rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 
  
  8) zasady i warunki podziału nieruchomo�ci; 
 
  9) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania; 
 
10) okre�lenie inwestycji celu publicznego z zakresu 

infrastruktury technicznej, nale��cych do zada� 
własnych gminy. 

 
11) okre�lenie stawki procentowej słu��cej naliczeniu 

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

 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala si� 

przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych 
przypadkach okre�la si� przeznaczenie dopuszczalne 
oraz warunki jego dopuszczenia. 
 

3. Przeznaczenie podstawowe odnosi si� do 
wszystkich elementów zagospodarowania niezb�dnych do 
pełnienia ustalonej funkcji. 
 

4. Na terenie obj�tym planem nie wyst�puj� potrzeby 
szczególnych regulacji dotycz�cych: 
 
  1) wymaga� wynikaj�cych z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
 
  2) obszarów rehabilitacji istniej�cej zabudowy i 

infrastruktury technicznej; 
 
  3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. 
 

§ 3. 1. Ustala si� nast�puj�cy zakres oznacze� 
graficznych na rysunku planu jako �ci�le obowi�zuj�cy i 
okre�lony: 
 
  1) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania oznaczone 
jako obowi�zuj�ce; 

 
  2) nieprzekraczalna linia zabudowy; w miejscach, gdzie 

nie oznaczono nieprzekraczalnej linii zabudowy 
odległo�ci od granicy działki nale�y przyjmowa� 
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami; 

  
  3) oznaczenia przeznaczenia terenu elementarnego; 
 
  4) granica terenu obj�tego planem. 
 

2. Linie wewn�trznego podziału wskazuj� mo�liwo�� 
oraz ilustruj� zasad� podziału na działki i nie s� 
obligatoryjne. 
 

3. Linie rozgraniczaj�ce orientacyjne, które wydzielaj� 
tereny dróg wewn�trznych nie s� obowi�zuj�ce; dróg tych 
mo�na nie wydziela�, je�eli teren elementarny b�dzie 
stanowił jedn� działk� lub zostanie podzielony w taki 
sposób, �e poszczególne działki b�d� obsługiwane z drogi 
1KDD lub istniej�cej drogi gminnej przylegaj�cej do terenu 
obj�tego planem. 
 

4. Zasi�g terenów zagro�onych osuwaniem si� mas 
ziemnych, granic� terenów wysoczyznowych, które mog� 
zosta� obj�te osuwiskami oraz zasi�g terenów o 
zło�onych warunkach gruntowych podano informacyjnie. 
 

§ 4. Ilekro� w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 
 
  1) przeznaczeniu podstawowym - nale�y przez to 

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

 
  2) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale�y przez to 

rozumie� rodzaje przeznaczenia inne ni� podstawowe, 
które uzupełniaj� lub wzbogacaj� przeznaczenie 
podstawowe; 

 
  3) powierzchni terenu biologicznie czynnej - nale�y 

przyj�� definicj� zawart� w przepisach odr�bnych 
dotycz�cych warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie; 

 
  4) wska�niku intensywno�ci zabudowy – nale�y przez to 

rozumie� warto�� stosunku powierzchni całkowitej 
wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich 
budynków istniej�cych i lokalizowanych na danej 
działce budowlanej do powierzchni działki; 

 



=������!�>��5�����
?�'��$����F�?F�,�:�!�@�F����!��������//�� � +����)C0��
�

@�	BAC�@

  5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nale�y przez to 
rozumie� lini� okre�laj�c� teren, na którym mo�na 
sytuowa� budynki, bez konieczno�ci zabudowy całego 
terenu; nieprzekraczaln� lini� zabudowy nale�y 
rozumie� nast�puj�co: obrys budynku, balkony, 
galerie, tarasy, schody zewn�trzne, pochylnie i rampy 
nie mog� przekroczy� tej linii; okapy, gzymsy mog� t� 
granic� przekroczy� nie wi�cej ni� 0,8 m; 

 
  6) terenie elementarnym – nale�y przez to rozumie� 

teren wydzielony lini� rozgraniczaj�c� i oznaczony 
jednym symbolem; 

 
  7) prostych, zło�onych b�d� skomplikowanych 

warunkach gruntowych – nale�y przez to rozumie� 
definicje zawarte w przepisach odr�bnych, 
dotycz�cych ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych; 

 
  8) wysoko�ci budynku - nale�y przyj�� definicj� zawart� 

w przepisach odr�bnych dotycz�cych warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich 
usytuowanie; 

 
  9) usługach turystycznych – nale�y przez to rozumie� 

definicj� zawart� w przepisach odr�bnych dotycz�cych 
usług turystycznych. 

 
Rozdział II 

Przepisy dotycz �ce całego obszaru obj �tego planem 
 

§ 5. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony i 
kształtowania ładu przestrzennego: 
 
  1) na terenie obj�tym planem nie wyst�puj� elementy 

zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu 
stosownego rozporz�dzenia w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, wymagaj�ce 
ochrony b�d� rewaloryzacji; 

 
  2) ogrodzenia działek nie wy�sze ni� 1,80 m; nale�y je 

wykona� z materiałów tradycyjnych takich jak kamie�, 
drewno, cegła, itp.; zabrania si� stosowania ogrodze� 
betonowych i murowanych pełnych oraz 
prefabrykowanych �elbetowych; 

 
  3) zasady kształtowania ładu przestrzennego zostały 

ponadto okre�lone poprzez ustalenie linii zabudowy, 
parametrów i wska�ników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu. 

 
§ 6. Ustalenia dotycz�ce ochrony �rodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego: 
 
  1) cały teren obj�ty planem znajduje si� w granicach 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego 
Parku Krajobrazowego - Wschód, w obr�bie którego 
obowi�zuj� przepisy o ochronie przyrody oraz 
stosowne rozporz�dzenia; 

 
  2) zakaz lokalizacji przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co 

oddziaływa� na �rodowisko, dla których wymagane 
jest sporz�dzenie raportu o oddziaływaniu na 
�rodowisko w rozumieniu przepisów o ochronie 
�rodowiska, za wyj�tkiem inwestycji celu publicznego; 

 
  3) poziom hałasu w �rodowisku nale�y przyj�� dla całego 

terenu obj�tego planem jak dla terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych, stosownie do przepisów odr�bnych; 

 
  4) zakaz stosowania �u�la piecowego do utwardzania 

dróg i placów; 
 
  5) zakaz stosowania w indywidualnych systemach 

grzewczych nowej zabudowy paliw znacznie 
obci��aj�cych atmosfer� t.j. w�gla kamiennego, w�gla 
brunatnego i koksu; 

 
  6) zakaz stosowania innych rozwi�za� w zakresie 

gospodarki wodno-�ciekowej ni� ustalone niniejszym 
planem; 

 
  7) nakazuje si� na terenie własnej działki gromadzenie 

odpadów komunalnych poddawanych okresowemu 
wywozowi w ramach systemu gminnego. 

 
§ 7. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków: - na terenie obj�tym planem nie 
wyst�puj� obiekty podlegaj�ce lub mog�ce podlega� 
ochronie. 
 

§ 8. Ustalenia dotycz�ce granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj�cych 
ochronie na podstawie przepisów odr�bnych: 
 
  1) na obszarze obj�tym planem nie wyst�puj� 

udokumentowane geologicznie zło�a kopalin, 
ewidencjonowane w Krajowym Bilansie Zasobów oraz 
tereny nara�one na niebezpiecze�stwo powodzi; 

 
  2) obszary zagro�one osuwaniem si� mas ziemnych oraz 

obszary, które mog� podlega� procesom 
osuwiskowym, oznaczone na rysunku planu, 
wyznaczono na podstawie opracowania 
ekofizjograficznego, sporz�dzonego na podstawie 
przepisów o ochronie przyrody; w zagospodarowaniu 
tych terenów nale�y przewidzie� du�y udział zieleni 
trwale ukorzeniaj�cej si� i zapewni� swobodny odpływ 
wody. 

 
§ 9. Ustalenia dotycz�ce szczegółowych zasad i 

warunków podziału nieruchomo�ci: 
 
  1) nowe, samodzielne działki budowlane mog� stanowi� 

tylko te cz��ci terenu, których wielko��, cechy 
geometryczne, dost�p do drogi publicznej i 
wyposa�enie w urz�dzenia infrastruktury technicznej 
spełniaj� wymogi realizacji obiektów budowlanych, 
wynikaj�cych z niniejszego planu i przepisów 
odr�bnych; 

 
  2) ustala si� nast�puj�ce parametry działek budowlanych: 

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej - 1500 m2; 
b) minimalna szeroko�� frontu działki budowlanej – 

20,00 m; 
c) k�t poło�enia granicy działki w stosunku do linii 

rozgraniczaj�cej drog� obsługuj�c� 90° ± 5°. 
 
  3) tereny zieleni urz�dzonej, oznaczone na rysunku 

planu symbolami 1ZP, 2ZP, 5ZP, 7ZP, 9ZP mog� by� 
dzielone w sposób pozwalaj�cy na funkcjonalne 
powi�zanie z działk� zabudowy usługowej; 

 
  4) w/w ustalenia, dotycz�ce szeroko�ci frontu oraz k�ta 

poło�enia granicy działki, nie odnosz� si� do działek 
sytuowanych na zako�czeniu si�gacza. 
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§ 10. Ustalenia dotycz�ce zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 
 
  1) w rozwi�zaniach komunikacji ustala si� jako obowi�zuj�ce: 

a) drog� układu zewn�trznego dla projektowanej 
zabudowy jest droga gminna; 

b) obsługa komunikacyjna działek z dróg 
wewn�trznych i dróg gminnych; 

c) przebieg pasów drogowych jak na rysunku planu; 
d) klasyfikacja i parametry dróg: 

 
Symbol 

na rysunku 
planu 

Klasyfikacja 
funkcjonalna 

Klasyfikacja 
techniczna 

Szeroko�� w liniach 
rozgraniczaj�cych 

Szeroko�� 
jezdni 

1KD D, 
 

droga 
gminna 

droga 
dojazdowa 

min. 5,00 m 
min.szeroko�� drogi 
ł�cznie z terenem 

wyznaczonym w planie 
miejscowym na 

s�siednim terenie 
wynosi min. 10,00 m 

5,00 m 

2KDW, 
3KDW, 
4KDW, 
5KDW, 

droga 
wewn�trzna 

- min. 10,0 m 

4,50 m 

 
e) miejsca parkingowe nale�y zapewni� na terenie, 

do którego inwestor ma tytuł prawny; dla usług 
hotelarskich nale�y zapewni� minimalnie 1 miejsce 
parkingowe na 3 miejsca noclegowe; dla usług 
innych ni� hotelarskie w ilo�ci minimum 3 miejsca 
parkingowe na 100 m2 powierzchni u�ytkowej lub 
35 miejsc na 100 zatrudnionych lub u�ytkowników; 

f) miejsca parkingowe nale�y realizowa� o 
nawierzchni a�urowej z zieleni� towarzysz�c�; 
zalecane jest sytuowanie parkingów w kondygnacji 
podziemnej budynków; 

 
  2) w rozwi�zaniach infrastruktury ustala si� jako 

obowi�zuj�ce: 
a) ustala si� generaln� zasad� prowadzenia sieci i 

urz�dze� infrastruktury technicznej w liniach 
rozgraniczaj�cych dróg; 

b) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� 
infrastruktury technicznej na terenach 
przeznaczonych pod zabudow� i ziele� z 
wył�czeniem terenów oznaczonych na rysunku 
planu jako osuwiskowe lub które mog� podlega� 
procesom osuwiskowym; 

c) sieci telekomunikacyjne nale�y realizowa� jako 
podziemne; 

d) odprowadzanie �cieków do wiejskiej sieci  
kanalizacji sanitarnej; 

e) odprowadzenie wód deszczowych z dróg i placów 
o trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej lub 
do studni chłonnych po uprzednim ich 
oczyszczeniu w stopniu przewidzianym w 
przepisach odr�bnych; pozostałe wody opadowe 
nale�y zagospodarowa� na terenie działki własnej; 

f) zaopatrzenie w wod� z wodoci�gu wiejskiego; 
dopuszcza si� zaopatrzenie w wod� z 
indywidualnej studni; 

g) zaopatrzenie w energi� elektryczn� z istniej�cych 
�ródeł, zgodnie z warunkami dysponenta sieci; 
rozprowadzenie energii elektrycznej liniami nn 
prowadzonymi w pasach drogowych do 
projektowanych budynków przez szafki kablowo-
pomiarowe zlokalizowane w ogrodzeniach działek; 

h) sie� elektroenergetyczna powinna by�, w miar� 
mo�liwo�ci technicznych i ekonomicznych, 
realizowana jako podziemna; 

i) zaopatrzenie w ciepło ze �ródeł indywidualnych, 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 6 pkt 5; 

j) uzyskanie warunków technicznych od dysponentów 
sieci na etapie projektu budowlanego. 

 
§ 11. Ustalenia dotycz�ce sposobów i terminów 

tymczasowego zagospodarowania: - do czasu 
zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem 
ustalonym niniejszym planem teren nale�y u�ytkowa� 
wył�cznie w sposób dotychczasowy. 
 

Rozdział III 
Przepisy dotycz �ce poszczególnych terenów 

elementarnych wydzielonych liniami 
rozgraniczaj �cymi 

 
§ 12. Ustalenia dotycz�ce przeznaczenia terenów 

 
symbol terenu 
elementarnego przeznaczenie 

1ZP, 
Przeznaczenie podstawowe: ziele� urz�dzona. 
 
Przeznaczenie dopuszczalne: obiekty małej architektury. 

2ZP, 5ZP, 
 7ZP, 9ZP 

Przeznaczenie podstawowe: ziele� urz�dzona. 
 
Przeznaczenie dopuszczalne: obiekty małej architektury, 
terenowe urz�dzenia sportowe 

3UT, 4UT,  
6UT, 8UT, 

10UT, 11UT 

Przeznaczenie podstawowe: usługi turystyczne z 
wył�czeniem moteli, kempingów i pól biwakowych. 
 
Przeznaczenie dopuszczalne: usługi handlu, gastronomii, 
sportu 

 
§ 13. Ustalenia dotycz�ce parametrów i wska�ników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
 
  1) teren oznaczony symbolem 1ZP 

a) obowi�zuje zakaz zabudowy za wyj�tkiem 
obiektów małej architektury; 

b) �cie�ki piesze musz� mie� nawierzchni� gruntow� 
b�d� �wirow�; 

c) �cie�ki piesze oraz obiekty małej architektury nie 
mog� zaj�� wi�cej jak 10% powierzchni terenu 
elementarnego; 

d) minimum 80% powierzchni terenu elementarnego 
nale�y zagospodarowa� zieleni� wysok� o 
charakterze ochronnym zło�on� z drzew rodzimych 
– lipa, klon, jarz�b itp.; 

 
  2) tereny oznaczone symbolami 2ZP, 5ZP, 7ZP, 9ZP 

a) obowi�zuje zakaz zabudowy za wyj�tkiem 
obiektów małej architektury; 

b) w ramach przeznaczenia dopuszczalnego mo�liwa 
jest lokalizacja terenowych urz�dze� sportowych; 
powierzchnia terenu zaj�ta przez te urz�dzenia nie 
mo�e przekroczy� 30% powierzchni terenu 
elementarnego; 

c) minimum 20% powierzchni terenu elementarnego 
nale�y zagospodarowa� zieleni� wysok�; 

 
  3) Tereny oznaczone symbolami 3UT, 4UT, 6UT, 8UT 

a) w cz��ci terenów elementarnych 3UT, 4UT 
wyst�puj� zło�one warunki gruntowe, zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; na etapie projektu 
budowlanego kategori� geotechniczn� oraz rodzaj 
dokumentacji (geotechnicznej lub geologiczno-
geotechnicznej) nale�y ustala� zgodnie z 
przepisami odr�bnymi; 

b) usługi handlu i gastronomii ł�cznie nie mog� 
zajmowa� wi�cej jak 30% powierzchni u�ytkowej 
budynków o funkcji podstawowej lokalizowanych 
na jednej działce; 



=������!�>��5�����
?�'��$����F�?F�,�:�!�@�F����!��������//�� � +����)C0��
�

@�	BA	�@

c) w ramach przeznaczenia dopuszczalnego mo�liwa 
jest lokalizacja kubaturowych obiektów sportowych; 
mog� to by� obiekty towarzysz�ce usługom 
hotelarskim lub realizowane na wydzielonej 
działce; 

d) wska�nik intensywno�ci zabudowy – max. 1,05; 
e) maksymalna wysoko�� zabudowy – 12,00 m; 
f) maksymalna ilo�� kondygnacji – trzy kondygnacje 

nadziemne w tym poddasze u�ytkowe; 
g) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40% 

powierzchni działki budowlanej; 
h) maksymalna powierzchnia zabudowy – 35% działki 

budowlanej; 
i) poziom posadowienia parteru – max. 60,00 cm 

powy�ej poziomu terenu licz�c od najwy�ej 
poło�onego poziomu terenu na obwodzie budynku; 

j) dachy strome dwu lub wielopołaciowe o k�cie 
nachylenia połaci 30° ÷ 45° i pokryciu dachówk � 
ceramiczn� w odcieniach koloru czerwonego, 
br�zowego lub grafitowego; wysoko�� �cianki 
kolankowej max. 1,00 m; ustalenie to nie dotyczy 
kubaturowych obiektów sportowych, dla których 
formy dachu i pokrycia nie ustala si�; 

k) w elewacjach nale�y stosowa� materiały tradycyjne 
– cegła, kamie�, tynki, drewno; w elewacjach 
obiektów sportowych dopuszcza si� stosowanie 
nowych technologii; 

 
  4) tereny oznaczone symbolami 10UT, 11UT 

a) usługi handlu i gastronomii nale�y realizowa� jako 
wbudowane w brył� budynku o funkcji 
podstawowej; ł�cznie nie mog� zajmowa� wi�cej 
jak 20% powierzchni u�ytkowej budynku; 

b) w ramach przeznaczenia dopuszczalnego mo�liwa 
jest lokalizacja kubaturowych obiektów sportowych; 
nale�y je realizowa� w jednym kompleksie z brył� 
budynku o funkcji podstawowej – pod wspólnym 
dachem lub poł�czone ł�cznikiem; 

c) wska�nik intensywno�ci zabudowy – max. 0, 6; 
d) maksymalna wysoko�� zabudowy – 9,00 m; 
e) maksymalna ilo�� kondygnacji – dwie kondygnacje 

nadziemne w tym poddasze u�ytkowe; 
f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40% 

powierzchni działki budowlanej; 
g) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% działki 

budowlanej; 
h) poziom posadowienia parteru – max. 40,00 cm 

powy�ej poziomu terenu licz�c od najwy�ej 
poło�onego poziomu terenu na obwodzie budynku; 

i) dachy strome dwu lub wielopołaciowe o k�cie 
nachylenia połaci 30° ÷ 45° i pokryciu dachówk � 
ceramiczn� w odcieniach koloru czerwonego, 
br�zowego lub grafitowego; wysoko�� �cianki 
kolankowej max. 1,00 m; 

j) w elewacjach nale�y stosowa� materiały  
tradycyjne – cegła, kamie�, tynki, drewno. 

 
Rozdział IV 

Przepisy ko �cowe 
 

§ 14. Stawka procentowa słu��ca naliczeniu opłaty, o 
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, została ustalona dla 
poszczególnych terenów w granicach planu w 
nast�puj�cych wysoko�ciach: 
 

Oznaczenie przeznaczenia terenu Stawka procentowa 
1ZP, 2ZP, 5ZP, 7ZP, 9ZP 5% 

3UT, 4UT, 6UT, 8UT, 10UT, 11UT 15% 
2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 15% 

1KDD Nie ma zastosowania 
 

§ 15. 1. W granicach opracowania planu inwestycjami 
celu publicznego w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
jest droga gminna klasy dojazdowej. 
  

2. W granicach opracowania planu inwestycji celu 
publicznego z zakresu infrastruktury technicznej, 
nale��cych do zada� własnych gminy, nie przewiduje si�. 
 

§ 16. Trac� moc ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obr�bu Góra, gmina 
Orzysz uchwalonego uchwał� Nr XXXIV/552/05 Rady 
Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 czerwca 2005 r., 
opublikowan� w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko Mazurskiego z dn. 23 sierpnia 2005 r. Nr 110, 
pozycja 1456, odnosz�ce si� do terenu obj�tego niniejsz� 
zmian� planu. 
 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 
Orzysza. 
 

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

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej 
Wiesław Wasilewski 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXIX/231/09 
Rady Miejskiej w Orzyszu 
z dnia 25 lutego 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXIX/231/09 
Rady Miejskiej w Orzyszu 
z dnia 25 lutego 2009 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego w obr �bie geodezyjnym Góra, 

gmina Orzysz (działka nr 13). 
 
Stwierdzenie zgodno�ci ustale� zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr�bie geodezyjnym Góra, 
gmina Orzysz ze Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orzysz. 

W zwi�zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) stwierdza si�, �e rozwi�zania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w obr�bie geodezyjnym Góra, gmina Orzysz zgodne s� z ustaleniami Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Orzysz. 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXIX/231/09 
Rady Miejskiej w Orzyszu 
z dnia 25 lutego 2009 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego w obr �bie geodezyjnym Góra, 

gmina Orzysz (działka nr 13). 
 
Rozstrzygni�cie o sposobie rozpatrzenie uwag do projektu planu 

Do projektu w/w planu nie wniesiono �adnych uwag. W zwi�zku z tym rozstrzygni�cie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), nie ma 
zastosowania. 
 

Zał�cznik Nr 4 
do uchwały Nr XXIX/231/09 
Rady Miejskiej w Orzyszu 
z dnia 25 lutego 2009 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego w obr �bie geodezyjnym Góra, 

gmina Orzysz (działka nr 13). 
 
Rozstrzygni�cie sposobu realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale��cych do 
zada� własnych gminy 

W zwi�zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami) stwierdza si�, �e na terenie obj�tym zmian� planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
nale��cych do zada� własnych gminy nie przewiduje si�. 
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UCHWAŁA Nr XXXV/381/2009 

Rady Miejskiej w Nidzicy 

z dnia 26 lutego 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Cment arza Komunalnego w Nidzicy oraz cennika za korzysta nie          

z Cmentarza Komunalnego w Nidzicy. 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 4 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) art. 4  
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o 
gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z 
pó�n. zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co 
nast�puje: 
 

§ 1. Uchwala si� Regulamin korzystania z Cmentarza 
Komunalnego w Nidzicy stanowi�cy zał�cznik Nr 1 do 
uchwały. 
 

§ 2. Uchwala si� cennik za korzystanie z Cmentarza 
Komunalnego w Nidzicy stanowi�cy zał�cznik Nr 2 do 
uchwały. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 

Nidzicy. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLI/412/2001 Rady 
Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie: 
ustalenia opłat za miejsca na Cmentarzu Komunalnym w 
Nidzicy. 
 

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej 
Stanisław Pali�ski 


