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UCHWAŁA Nr XXI/117/09 

Rady Miejskiej w S �popolu 

z dnia 3 marca 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego 

„Cz ��ci ulicy Wojska Polskiego w S �popolu”. 

 
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. 159; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. 
z 2002 r. Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 r. Nr 113,  
poz. 984; Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U.  
z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2003 r. Nr 162,  
poz. 1568; Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; Dz. U.  
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2004 r. Nr 116,  
poz. 1203; Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U.  
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006 r. Nr 17,  
poz. 128; Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; Dz. U.  
z 2006 r. Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48,  
poz. 327; Dz. U. z 2007 r. Nr 138, poz. 974; Dz. U.  
z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180,  
poz. 1111) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41;  
Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r.  
Nr 113, poz. 954; Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087;  
Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Dz. U. z 2006 r. Nr 225, 
poz. 1635; Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880; Dz. U.  
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; Dz. U. z 2008 r. Nr 201,  
poz. 1237) Rada Miejska w S�popolu uchwala, co 
nast�puje: 
 

§ 1. 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego cz��ci ulicy Wojska Polskiego w 
S�popolu, zwany dalej „planem”, po stwierdzeniu jego 
zgodno�ci z ustaleniami Studium uwarunkowa� i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i 
gminy S�popol, uchwalonym uchwał� Nr XX/127/05 z dnia 
28 kwietnia 2005 r. 
 

2. Uchwał� obj�ty jest południowo-zachodni fragment 
obszaru miasta S�popol o powierzchni 41,7 ha, którego 
granic� stanowi�: 
 
  1) od strony zachodniej – lewy brzeg rzeki Łyny; 
 
  2) od strony północnej - istniej�ca zabudowa 

mieszkaniowa o numerach porz�dkowych 14e i 17 
przy ul. Wojska Polskiego; 

 
  3) od strony północno-wschodniej - istniej�ca zabudowa 

mieszkaniowa przy ul. Le�nej, 
 
  4) od strony wschodniej - tereny upraw rolnych w 

działkach nr 80 i 81, cz��� działki nr 86/4, 92 i 91; 
 
  5) od strony południowej - tereny byłych Zakładów 

Przemysłu Lniarskiego „Północ” i Placówka Stra�y 
Granicznej przy ul. Wojska Polskiego; 

 
zgodnie z zał�cznikiem graficznym Nr 2 do uchwały  
Nr IV/32/07 Rady Miasta i Gminy S�popol z dnia 13 marca 
2007 r. w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy S�popol. 

 
Rozdział I 

Przepisy ogólne 
 

§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia planu zawarte w 
tre�ci uchwały, stanowi�ce tekst planu. 
 

2. Integralnymi cz��ciami uchwały s�: 
 
  1) Cz��� graficzna planu, obejmuj�ca: 

a) Rysunek planu - b�d�cy ustaleniami planu, 
stanowi�cy zał�cznik Nr 1 do uchwały, 

b) Rysunek infrastruktury technicznej, stanowi�cy 
zał�cznik Nr 2 do uchwały; 

 
  2) Rozstrzygni�cia, nie b�d�ce ustaleniami planu: 

a) Rozstrzygni�cie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, o którym mowa w § 1 ust. 1, 
stanowi�ce zał�cznik Nr 3 do uchwały, 

b) Rozstrzygni�cie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania zgodnie z 
przepisami o finansach publicznych, stanowi�ce 
zał�cznik Nr 4 do uchwały. 

 
3. Ustalenia planu w zakresie przeznaczenia terenów 

oraz sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy 
tych terenów, okre�lone s� w postaci: 
 
  1) Ustale� ogólnych, zawartych w Rozdziale 2 uchwały, 

odnosz�cych si� do całego obszaru obj�tego planem 
oraz do charakterystycznych obszarów wyznaczonych 
na Rysunku planu; 

 
  2) Ustale� szczegółowych, zawartych w Rozdziale 3 

uchwały, odnosz�cych si� do poszczególnych terenów 
wyznaczonych na Rysunku planu; 

 
  3) Rysunku planu, obowi�zuj�cego w zakresie ustale� 

uj�tych w tym rysunku oraz w jego legendzie. 
 

4. Ustalenia okre�lone w ust. 3 obowi�zuj� ł�cznie. 
 

§ 3. 1. Ilekro� w uchwale oraz na Rysunku planu  
jest mowa o: 
 
  1) uchwale - nale�y przez to rozumie� niniejsz� uchwał�; 
 
  2) Planie - nale�y przez to rozumie� tekst planu i cz��� 

graficzn� planu; 
 
  3) Tek�cie planu - nale�y przez to rozumie� tre�� 

niniejszej uchwały; 
 
  4) Rysunku planu - nale�y przez to rozumie� zał�cznik  

Nr 1 do niniejszej uchwały w skali 1:1000; 
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  5) Terenie - nale�y przez to rozumie� teren ograniczony  
liniami rozgraniczaj�cymi na Rysunku planu; 

 
  6) Podstawowym przeznaczeniu - nale�y przez to 

rozumie� rodzaj przeznaczenia, które zostało ustalone 
planem jako przewa�aj�ce na danym terenie 
wyznaczonym liniami rozgraniczaj�cymi na Rysunku 
planu i na rzecz którego nale�y rozstrzyga� wszelkie 
ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu 
zgodno�ci z obowi�zuj�cymi przepisami prawa; 

 
  7) Dopuszczalnym przeznaczeniu - nale�y przez to 

rozumie� rodzaj przeznaczenia inny ni� podstawowe, 
który dopuszczony został na danym terenie jako 
uzupełnienie podstawowego przeznaczenia tego 
terenu, na warunkach okre�lonych w ustaleniach 
szczegółowych dla tego terenu, zawartych w 
Rozdziale 3 uchwały; 

 
  8) Zabudowie wielorodzinnej - nale�y przez to rozumie� 

zespół budynków wielorodzinnych wraz z 
przeznaczonymi dla potrzeb mieszkaj�cych w nich 
rodzin ogrodami osiedlowymi i zespołami gara�y; 

 
  9) Zabudowie jednorodzinnej – nale�y przez to rozumie� 

jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół 
takich budynków, wraz z budynkami gospodarczymi  
(w tym gara�owymi) oraz towarzysz�c� ro�linno�ci� 
ogrodów przydomowych wraz z obiektami małej 
architektury, podjazdami i innymi elementami 
zagospodarowania przeznaczonymi dla potrzeb 
mieszka�ców; 

 
10) Budynku mieszkalnym jednorodzinnym – nale�y przez 

to rozumie� budynek słu��cy zaspakajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowi�cy konstrukcyjnie 
samodzieln� cało��, w którym dopuszcza si� 
wydzielenie maksymalnie dwóch mieszka�; 

 
11) Budynku gospodarczym - nale�y przez to rozumie� 

budynek przeznaczony do niezawodowego 
wykonywania prac warsztatowych oraz do 
przechowywania materiałów, narz�dzi, sprz�tu i 
płodów rolnych słu��cych mieszka�com budynku 
mieszkalnego, a w zabudowie zagrodowej 
przeznaczony równie� do przechowywania �rodków 
produkcji rolnej i sprz�tu oraz płodów rolnych, a tak�e 
budynek gara�owy; 

 
12) Usługach - nale�y przez to rozumie� działalno�� 

słu��c� zaspokajaniu potrzeb ludno�ci, nie zwi�zan� z 
wytwarzaniem dóbr materialnych metodami 
przemysłowymi, w szczególno�ci w zakresie handlu, 
gastronomii, rzemiosła, rzemiosła produkcyjnego; 

 
13) Usługach nieuci��liwych - nale�y przez to rozumie� 

usługi o uci��liwo�ci mieszcz�cej si� w granicach 
działki inwestora, nie zaliczane do inwestycji 
mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko; 

 
14) Drobnych obiektach handlu i usług – nale�y przez to 

rozumie� budynek przeznaczony na cele handlu i 
usług, jednokondygnacyjny, bez kondygnacji 
podziemnych, o nast�puj�cych parametrach: 
maksymalna wysoko�� 3,5 m, maksymalna 
powierzchnia zabudowy 15 m2; 

 
15) Reklamie - w rozumieniu niniejszych przepisów jest to 

grafika umieszczana na materialnym podło�u lub 
forma przestrzenna nios�ca przekaz reklamowy; 

 
16) No�niku reklamowym - nale�y przez to rozumie� 

obiekt składaj�cy si� z konstrukcji no�nej 
wolnostoj�cej lub umieszczonej na budynku, 
ogrodzeniu albo innym elemencie zagospodarowania 
terenu oraz urz�dzenia reklamowego np. tablicy, 
którego wiod�c� funkcj� jest prezentacja reklam, o 
maksymalnej powierzchni 9 m2; 

 
17) Szyldzie - nale�y przez to rozumie� zewn�trzne 

oznaczenie, o maksymalnej powierzchni 0,5 m2, 
stałego miejsca wykonywania przez przedsi�biorc� 
działalno�ci gospodarczej, zawieraj�ce oznaczenie 
przedsi�biorcy - firm� lub nazw� przedsi�biorcy ze 
wskazaniem formy prawnej, a w przypadku osoby 
fizycznej - imi� i nazwisko przedsi�biorcy oraz nazw�, 
pod któr� wykonuje działalno�� gospodarcz� oraz 
zwi�złe okre�lenie przedmiotu wykonywanej 
działalno�ci gospodarczej; 

 
18) Szyldzie reklamowym - nale�y przez to rozumie� 

rodzaj szyldu, umieszczanego nad witryn� lub 
wej�ciem do lokalu lub miejsca prowadzenia 
działalno�ci gospodarczej, zawieraj�cego grafik� 
reklamow�, okre�laj�c� nazw� i charakter 
prowadzonej działalno�ci; 

 
19) Powierzchni zabudowy – nale�y przez to rozumie� 

sum� powierzchni zabudowy wszystkich budynków 
oraz obiektów kubaturowych istniej�cych i 
projektowanych na działce lub terenie obj�tym 
projektem zagospodarowania, liczon� po zewn�trznym 
obrysie murów lub obudowy �cian przyziemia, a w 
przypadku nadwiesze�, podcieni z podporami i 
przejazdów, po obrysie wy�szych kondygnacji tych�e 
budynków i obiektów kubaturowych; 

 
20) Wska�niku powierzchni zabudowy - nale�y przez to 

rozumie�, wyra�ony w procentach, stosunek sumy 
powierzchni zabudowy wszystkich budynków 
lokalizowanych na działce do powierzchni działki lub 
powierzchni obj�tej wnioskiem o wydanie pozwolenia 
na budow�; 

 
21) Powierzchni biologicznie czynnej – nale�y przez to 

rozumie� cz��� działki pokryt� trwale lub sezonowo 
ro�linno�ci�, która pozostaje niezabudowana 
powierzchniowo lub kubaturowo, nie stanowi�c� 
nawierzchni dojazdów i doj�� pieszych. Za 
powierzchni� biologicznie czynn� nie uznaje si� zieleni 
projektowanej na dachach i �cianach budynków oraz 
budowli nadziemnych i podziemnych, nawierzchni 
�wirowych, grysowych i a�urowych; 

 
22) Wska�niku powierzchni biologicznie czynnej – nale�y 

przez to rozumie� parametr wyra�ony jako procentowy 
udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni 
działki budowlanej lub powierzchni obj�tej wnioskiem o 
wydanie pozwolenia na budow�; 

 
23) Działce budowlanej - nale�y przez to rozumie� 

wydzielon� cz��� gruntu spełniaj�c� ł�cznie 
nast�puj�ce warunki: 
a) poło�enie w terenie przeznaczonym w ustaleniach 

planu pod zabudow�, 
b) wielko�� zgodna z ustaleniami planu, 
c) dost�p do drogi publicznej w sposób bezpo�redni 

lub poprzez wydzielon� drog� wewn�trzn� lub 
poprzez ustanowion� słu�ebno�� dojazdu – 
zgodnie z przepisami odr�bnymi, 
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d) mo�liwo�� realizacji inwestycji (zamierzenia 
budowlanego) zgodnie z przepisami odr�bnymi; 

 
24) Elewacji frontowej - nale�y przez to rozumie� elewacj� 

budynku usytuowan� wzdłu� drogi, z której dany 
budynek jest obsługiwany komunikacyjnie; 

 
25) Nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale�y przez to 

rozumie� lini� ograniczaj�c� obszar, na którym 
dopuszcza si� wznoszenie budynków z wył�czeniem 
balkonów, loggi, werand, wykuszy itp. wystaj�cych 
poza obrys budynku nie wi�cej ni� 1 m oraz 
okre�lonych w ustaleniach planu rodzajów budowli 
nadziemnych nie b�d�cych liniami przesyłowymi i 
sieciami uzbrojenia terenu. 

 
2. Pozostałe okre�lenia u�yte w uchwale nale�y 

rozumie� zgodnie z ich definicjami umieszczonymi w 
przepisach odr�bnych. 
 

§ 4. 1. Wyznacza si� na Rysunku planu obowi�zuj�ce 
ustalenia planu, w tym: 
 
  1) Elementy ustale� planu: 

a) granice planu, 
b) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym 

przeznaczeniu, 
c) linie zabudowy nieprzekraczalne, 

 d) zadrzewienia do zachowania, 
e) drzewa do zachowania, 

 f) projektowane pasy ro�linno�ci izolacyjnej, 
g) szlak wodny, 
h) �cie�ka rowerowa, 
i) granica strefy ochrony konserwatorskiej B oraz 

strefy obserwacji archeologicznej OW. 
 
  1) Elementy uwzgl�dnione w planie, ustalone na mocy 

przepisów odr�bnych: 
a) granice administracyjne miasta S�popol, 
b) granice Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina 

Dolnej Łyny”, 
c) tereny zagro�one wyst�pieniem powodzi. 

 
2. Oznaczenia graficzne na Rysunku planu nie 

wymienione w ust. 1 maj� charakter informacyjny. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne 

 
§ 5. Ustala si� przeznaczenie i zasady 

zagospodarowania terenów oznaczonych kolejnym 
numerem oraz symbolem literowym: 
 
  1) MW – tereny zabudowy wielorodzinnej; 
 
  2) MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej; 
 
  3) P - tereny zabudowy produkcyjno-magazynowej; 
 
  4) ZL/R – tereny lasów, zadrzewie� i u�ytków rolnych; 
 
  5) ZP – tereny zieleni; 
 
  6) WS - tereny wód �ródl�dowych; 
 
  7) KD-Z, KD-L – tereny dróg publicznych; 
 
  8) KS – tereny stacji paliw 
 
  9) W – tereny wodoci�gów. 

 
§ 6. 1. Okre�la si� podstawowe zasady kształtowania 

struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru planu 
polegaj�ce na: 
 
  1) Kontynuacji rozwoju funkcji zwi�zanych z działalno�ci� 

gospodarcz� wzdłu� ul. Wojska Polskiego; 
 
  2) Ograniczaniu intensywno�ci zagospodarowania 

obszaru w kierunku korytarza ekologicznego - doliny 
rzeki Łyny. 

 
2. W zakresie kształtowania zabudowy wprowadza si� 

nast�puj�ce zasady: 
 
  1) Dopuszcza si� realizacj� nowej zabudowy jedynie w 

obszarach wyznaczonych na Rysunku planu przez 
linie zabudowy; 

 
  2) Dopuszcza si� remonty i przebudow� budynków 

znajduj�cych si� poza obszarami wyznaczonymi przez 
linie zabudowy. 

 
3. Ustala si� nast�puj�ce zasady sytuowania drobnych 

obiektów handlu i usług: 
 
  1) Dopuszcza si� realizacj� drobnych obiektów handlu i 

usług w terenach: 
a) 02 KD-Z, 04 KD-L, 
b) MNU, 

 c) P. 
 
  2) W pozostałych terenach zakazuje si� lokalizacji 

drobnych obiektów handlu i usług. 
 

4. Ustala si� nast�puj�ce zasady rozmieszczania reklam: 
 
  1) Dopuszcza si� lokalizowanie szyldów w obr�bie 

parteru budynków, przy wej�ciu do budynku lub na 
elewacji frontowej budynku, w których prowadzona 
jest reklamowana działalno�� gospodarcza; 

 
  2) Dopuszcza si� lokalizowanie szyldów na ogrodzeniach 

od strony dróg publicznych, 
 
  3) Dopuszcza si� lokalizowanie szyldów reklamowych na 

elewacjach frontowych budynków, bezpo�rednio nad 
lokalem, gdzie zlokalizowano usługi, w terenach o 
nast�puj�cych przeznaczeniach: 
a) MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 
b) P – tereny zabudowy produkcyjno-magazynowej, 
c) KS –  tereny stacji paliw, 

 
  1) Nie dopuszcza si� lokalizacji szyldów reklamowych na 

pozostałych elementach zagospodarowania terenów; 
 
  2) Dopuszcza si� lokalizacj� no�ników reklamowych w: 

a) liniach rozgraniczaj�cych projektowanych ulic:  
02-KD-Z, 03 KD-Z, 04 KD-L, 

b) terenach zabudowy produkcyjno-magazynowej - P. 
 
  1) Na pozostałych terenach, nie wymienionych w pkt 5, 

zakazuje si� lokalizacji no�ników reklamowych. 
 

§ 7. 1. Ustala si� nast�puj�ce zasady ochrony 
przyrody i �rodowiska: 
 
  1) Wskazuje si� drzewa do zachowania, zgodnie z 

Rysunkiem planu, dopuszcza si�: 
- ci�cia sanitarne; 
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- w przypadku zagro�enia bezpiecze�stwa 
dopuszcza si� wycink� wskazanych drzew, przy 
czym nakazuje si� wykonanie nasadze� 
kompensacyjnych. 

 
  1) Ustala si� wymóg oszcz�dnego korzystania z terenu i 

maksymalnej ochrony wierzchniej warstwy gleby w 
terenach, gdzie plan dopuszcza realizacj� zabudowy 
według Rysunku planu; 

 
  2) Dopuszcza si� lokalizacj� masztów telefonii 

komórkowej i innych urz�dze� radiokomunikacyjnych 
w terenach o przeznaczeniu P pod warunkiem 
zachowania poziomu pola elektromagnetycznego 
okre�lonego dla s�siednich terenach zabudowy 
mieszkaniowej; 

 
  3) Ustala si� ochron� przed powa�nymi awariami 

poprzez zakaz lokalizacji instalacji stwarzaj�cych 
zagro�enie wyst�pienia powa�nych awarii oraz zakaz 
składowania i magazynowania substancji 
niebezpiecznych w ilo�ciach wi�kszych ni� okre�lone 
odr�bnymi przepisami dla zakładów stwarzaj�cych 
zagro�enie wyst�pienia awarii przemysłowej; 

 
  4) Nakazuje si� ograniczenie realizacji przedsi�wzi�� 

mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko. 
 

2. Obszar obj�ty planem, podlega ochronie na mocy 
przepisów odr�bnych, w formie obszaru Natura 2000 - 
Ostoja Warmi�ska (PLB 280015). Sposób 
zagospodarowania i u�ytkowania obszaru Natura 2000 
okre�laj� przepisy odr�bne. 
 

3. Podlega ochronie, na mocy przepisów odr�bnych, 
Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Dolnej Łyny”, 
który obejmuje fragmenty terenu 10 ZL/R oraz teren 14 
WS. Sposób zagospodarowania i u�ytkowania obszaru 
chronionego krajobrazu, okre�lony został w 
Rozporz�dzeniu nr 21 Wojewody Warmi�sko-
Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 r. Rozporz�dzenie 
wprowadza zakaz: 
 
  1) lokalizowania obiektów zaliczanych do przedsi�wzi�� 

mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko w 
rozumieniu przepisów o ochronie �rodowiska, za 
wyj�tkiem zada� realizowanych na rzecz obronno�ci i 
bezpiecze�stwa pa�stwa, w przypadkach zagro�enia 
bezpiecze�stwa pa�stwa, inwestycji realizuj�cych cele 
publiczne; 

 
  2) dokonywania zmian stosunków wodnych, je�li słu�� 

innym celom ni� ochrona przyrody i zrównowa�one 
wykorzystanie u�ytków rolnych i le�nych oraz 
gospodarki rybackiej, 

 
  3) likwidowania małych zbiorników wodnych, starorzeczy 

oraz obszarów wodnobłotnych, 
 
  4) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcaj�cych 

rze�b� terenu, z wyj�tkiem obiektów zwi�zanych z 
zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub 
przeciwpowodziowym. 

 
§ 8. Ustala si� nast�puj�ce zasady ochrony 

dziedzictwa kulturowego: 
 
  1) Ustala si� obj�cie obszaru od ul. Wojska Polskiego 01 

KD-Z do rzeki Łyny, zgodnie z Rysunkiem planu, 
stref� ochrony konserwatorskiej B; 

 
  2) W strefie ochrony konserwatorskiej B nakazuje si� 

uzgodnienie z organami ochrony zabytków lokalizacji 
nowych obiektów i przebudowy istniej�cych; 

 
  3) Ustala si� obj�cie obszaru od ul. Wojska Polskiego 01 

KD-Z do rzeki Łyny, zgodnie z Rysunkiem planu, 
stref� obserwacji archeologicznej – OW; 

 
  4) W strefie obserwacji archeologicznej (OW) wszelkie 

prace ziemne nale�y prowadzi� pod stałym nadzorem 
archeologicznym, na który nale�y uzyska� pozwolenie 
wojewódzkiego konserwatora zabytków; 

 
  5) Dla wszelkich działa� w obiektach i obszarach uj�tych 

w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków 
wprowadza si� nakaz uzyskania uzgodnienia 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

 
§ 9. 1. Ustala si� nast�puj�ce ogólne zasady w 

zakresie realizacji systemu zaopatrzenia w media: 
 
  1) System zaopatrzenia w media wymaga wykorzystania, 

rozbudowy i ewentualnej przebudowy istniej�cych 
sieci; 

 
  2) Budowa, przebudowa oraz podł�czenie do sieci 

infrastruktury technicznej s� mo�liwe na podstawie 
planu i w oparciu o warunki techniczne wydane przez 
administratorów sieci; 

 
  3) Szczegółowy przebieg i usytuowanie sieci i urz�dze� 

infrastruktury technicznej nale�y ustali� w projekcie 
budowlanym, zgodnie z przepisami odr�bnymi; 
proponowane trasy uzbrojenia przedstawione na zał. 
nr 2 nale�y traktowa� jako orientacyjne; 

 
  4) Dopuszcza si� przebudow� i modernizacj� 

istniej�cych urz�dze� infrastruktury technicznej 
wynikaj�c� z zaspokojenia zapotrzebowania na media, 
utrzymania ich w nale�ytym stanie techniczno-
u�ytkowym oraz zastosowania nowych technologii i 
form usprawniaj�cych przesył; 

 
  5) Dopuszcza si� budow� i eksploatacj� innych sieci i 

urz�dze� technicznych nie wymienionych w tek�cie 
uchwały pod warunkiem spełnienia wymaga� 
zawartych w przepisach odr�bnych; 

 
  6) Sieci, jako inwestycje celu publicznego nale�y chroni� 

przed zabudow�. 
 

2. Ustala si� nast�puj�ce zasady zaopatrzenia w wod�: 
 
  1) Pobór wody dla potrzeb socjalno-bytowych, 

przeciwpo�arowych i technologicznych nale�y realizowa� 
z istniej�cych miejskich sieci wodoci�gowych biegn�cych 
w ulicach: Przemysłowej i Wojska Polskiego; 

 
  2) Do budowy przewodów rozdzielczych nale�y 

rezerwowa� pasy terenu w obr�bie linii 
rozgraniczaj�cych ci�gów komunikacyjnych; 

 
  3) W ulicach lokalnych i dojazdowych sie� wodoci�gow� 

nale�y wyposa�y� w hydranty uliczne spełniaj�ce 
wymagania przepisów odr�bnych; 

 
  4) Zaopatrzenie w wod� dla potrzeb obiektów nale�y 

realizowa� zgodnie z warunkami technicznymi 
wydanymi przez administratora sieci miejskiej; 
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  5) Projektowan� sie� rozdzielcz� przedstawiono na 

zał�czniku Nr 2. 
 

3. Ustala si� nast�puj�ce zasady w zakresie realizacji 
kanalizacji sanitarnej: 
 
  1) Odprowadzenie �cieków sanitarnych z projektowanej i 

istniej�cej zabudowy planuje si� wył�cznie do 
istniej�cej kanalizacji miejskiej w ulicach: 
Przemysłowej i Wojska Polskiego; 

 
  2) Jako�� oczyszczonych �cieków odprowadzanych do 

odbiornika musi odpowiada� wymogom przepisów 
odr�bnych; 

 
  3) Kanały sanitarne jak równie� przył�cza musz� by� 

wykonane w technologii zapewniaj�cej szczelno��; 
 
  4) Kanały sanitarne grawitacyjne nale�y usytuowa� w 

liniach rozgraniczaj�cych ci�gi komunikacyjne pod 
jezdniami i miejscami postojowymi, kanały sanitarne 
tłoczne nale�y usytuowa� w pasach drogowych poza 
jezdni�; 

 
  5) Przył�cza poszczególnych obiektów nale�y realizowa� 

zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez 
administratora sieci miejskich; 

 
  6) Przepompownie �cieków nale�y traktowa� jak urz�dzenia 

liniowe, które mo�na lokalizowa� na dowolnym terenie 
przy zachowaniu przepisów odr�bnych; 

  
  7) Projektowan� sie� kanalizacji sanitarnej przedstawiono 

na zał�czniku Nr 2. 
 

4. Ustala si� nast�puj�ce zasady w zakresie realizacji 
kanalizacji deszczowej: 
 
  1) Z dróg o przekrojach ulicznych i placów utwardzonych 

wody opadowe nale�y odprowadza� do projektowanej 
kanalizacji deszczowej w ulicach Wojska Polskiego i w 
ulicach nowoprojektowanych; odbiornikiem �cieków 
jest rzeka Łyna; 

 
  2) Kanały deszczowe nale�y usytuowa� w liniach 

rozgraniczaj�cych ci�gi komunikacyjne; 
 
  3) Kanały i przył�cza musz� by� realizowane w 

technologii zapewniaj�cej szczelno��, a tym samym 
uniemo�liwienia oddziaływania na wody gruntowe; 

 
  4) Jako�� odprowadzanych �cieków do odbiornika musi 

odpowiada� wymogom przepisów odr�bnym; 
 
  5) Kanalizacj� deszczow� nale�y wyposa�y� w 

separatory błota i tłuszczu, celem podczyszczenia 
�cieków, zgodnie z obowi�zuj�cymi wymogami; 

 
  6) Przył�cza poszczególnych obiektów nale�y realizowa� 

zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez 
administratora sieci miejskich; 

 
  7) Projektowan� sie� kanalizacji deszczowej 

przedstawiono na zał�czniku Nr 2. 
 

5. Ustala si� nast�puj�ce zasady w zakresie 
zaopatrzenia w energi� elektryczn�: 
 

  1) Utrzymany zostaje istniej�cy przebieg linii 
napowietrznych �redniego oraz niskiego napi�cia; 

 
  2) Dopuszcza si� zmiany przebiegu linii napowietrznych; 
 
  3) Zasilanie nowych odbiorców wymaga� b�dzie 

rozbudowy sieci �redniego i niskiego napi�cia; 
 
  4) Planowane stacje transformatorowo-rozdzielcze  

15/0,4 kV nale�y budowa� w wykonaniu wn�trzowym: 
- jako stacje umieszczane wewn�trz obiektów 

kubaturowych istniej�cych lub realizowanych w 
ramach przeznaczenia podstawowego lub 
dopuszczalnego terenów, 

- dopuszcza si� małogabarytowe stacje wolnostoj�ce o 
wystroju harmonizuj�cym z otaczaj�c� zabudow�; 

 
  5) Ustala si� mo�liwo�� przebudowy istniej�cych stacji 

transformatorowych SN/nn dostosowan� do 
narastaj�cych potrzeb, z dopuszczeniem zmiany ich 
lokalizacji; 

 
  6) Wyklucza si� zabudow� w s�siedztwie wolnostoj�cych 

istniej�cych i planowanych urz�dze� 
elektroenergetycznych oraz napowietrznych sieci SN 
w odległo�ci okre�lonej przepisami odr�bnymi; 

 
  7) Projektowan� sie� elektroenergetyczn� przedstawiono 

na zał�czniku Nr 2. 
 

6. Ustala si� nast�puj�ce zasady w zakresie 
zaopatrzenia w ciepło: 
 
  1) Zaopatrzenie wszystkich budynków nale�y realizowa� 

z indywidualnych �ródeł ciepła, spełniaj�cych 
wymagania przepisów odr�bnych w zakresie emisji 
zanieczyszcze� do powietrza; 

 
  2) Zaleca si� stosowanie �ródeł ciepła nie emituj�cych 

zanieczyszcze� (energia elektryczna, słoneczna, 
pompy ciepła) lub �ródła opalane drewnem, innymi 
paliwami odnawialnymi, olejem, gazem. 

 
7. Ustala si� nast�puj�ce zasady dotycz�ce 

gospodarki odpadami: 
 
  1) Zapewnienie urz�dze� słu��cych utrzymaniu 

porz�dku, stosownie do potrzeb obiektów; 
 
  2) Tymczasowe gromadzenie i usuwanie odpadów 

stałych na warunkach okre�lonych przez gmin�. 
 

8. Ustala si� nast�puj�ce zasady zaopatrzenia w gaz: 
 
  1) Ustala si� mo�liwo�� gazyfikacji obszaru obj�tego 

planem po wybudowaniu odgał�zienia DN 100 do 
S�popola z odgał�zienia w miejscowo�ci Łab�dnik na 
istniej�cym gazoci�gu wysokiego ci�nienia DN 200 
Bartoszyce-K�trzyn; 

 
  2) Ustala si� wymóg pozostawienia rezerwy terenu pod 

gazoci�g wysokiego ci�nienia w liniach 
rozgraniczaj�cych ulic� Wojska Polskiego. 

 
§ 10. Ustala si� zasady przebudowy, rozbudowy i 

budowy systemów komunikacji: 
 

1. Ustala si� przebiegi nast�puj�cych ulic stanowi�cych 
elementy podstawowego układu ulicznego miasta: 
 



D��������F��+D#�E�
.#���;D�%�C�.C�"�G��#HFC�������$#����(>�� � B#���>(1��
�

H��(>��H

  1) Ulicy Wojska Polskiego - klasy zbiorczej, oznaczonej 
na Rysunku planu symbolem 01 KD-Z; 

  2) Projektowanej ulicy, fragmentu obwodnicy południowej 
miasta - klasy zbiorczej, oznaczonej na Rysunku planu 
symbolem 02 KDZ. 

 
2. Wyznacza si� linie rozgraniczaj�ce ulic 

wymienionych w pkt 1 zgodnie z Rysunkiem planu: 
  
  1) Szeroko�� ulicy Wojska Polskiego 01 KD-Z w liniach 

rozgraniczaj�cych ustala si� na 30m; 
 
  2) Szeroko�ci projektowanej ulicy zbiorczej 02 KD-Z w 

liniach rozgraniczaj�cych ustala si� na 20 m. 
 

3. Dla ulic podstawowego układu ulicznego miasta 
okre�lonych w ust. 1 ustala si� skrzy�owania wyznaczone 
na Rysunku planu. 
 

4. Ustala si� układ oraz przebiegi ulic lokalnych: 
  1) Ulica projektowana - oznaczona na Rysunku planu 

symbolem 03 KD-L; 
  2) Ulica projektowana - oznaczona na Rysunku planem 

symbolem 04 KD-L. 
 

5. Wyznacza si� linie rozgraniczaj�ce ulic 
wymienionych w ust. 4 oraz okre�la si� ich szeroko�ci, 
zgodnie z Rysunkiem planu. 
 

6. Wprowadza si� obsług� obszaru transportem 
publicznym komunikacj� samochodow�, dla której ustala si�: 
  1) Zachowanie komunikacji autobusowej w liniach 

rozgraniczaj�cych ulic: Wojska Polskiego (01 KD-Z); 
  2) Dopuszcza si� komunikacj� autobusow� w liniach 

rozgraniczaj�cych projektowanych ulic: 02 KD-Z i  
03 KD-L i 04 KD-L. 

 
7. W zakresie komunikacji pieszej ustala si� 

wprowadzenie ci�gów pieszych w postaci chodników w 
liniach rozgraniczaj�cych wszystkich dróg publicznych 
klas: zbiorczej i lokalnej. 
 

8. W zakresie komunikacji rowerowej ustala si� 
prowadzenie wydzielonej �cie�ki rowerowej, wyznaczonej 
na Rysunku planu symbolem graficznym, w liniach 
rozgraniczaj�cych ulicy Wojska Polskiego (01 KDZ). 
 

9. Ustala si� nast�puj�ce warunki realizacji miejsc 
parkingowych dla obiektów nowowznoszonych lub 
rozbudowywanych: 
 
  1) Ustala si� minimaln� liczb� miejsc parkingowych dla 

nast�puj�cych rodzajów przeznaczenia terenu: 
 

Teren Jednostka odniesienia 
Minimalna ilo�� miejsc 

parkingowych na jednostk� 
odniesienia 

MNU Mieszkanie 
Powierzchnia u�ytkowa usług 

2 miejsca na 1 mieszkanie 
1 miejsce na 50 m2 usług dla ludno�ci 

P 
Zatrudnienie 

Minimum 25 miejsc na 100 
zatrudnionych 

ZP Powierzchnia u�ytkowa usług 2 miejsca na 50 m2 powierzchni 
u�ytkowej 

MW Mieszkanie 1 miejsce na 1 mieszkanie 

 
  2) Ustala si� zasad� bilansowania miejsc parkingowych 

dla terenu w granicach okre�lonych we wniosku o 
wydanie pozwolenie na budow�. 

 
10. Ustala si� nast�puj�ce zasady przystosowania 

obiektów i urz�dze� komunikacyjnych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych: m. in. przej�cia dla pieszych, 

sygnalizacja �wietlna i d�wi�kowa, przystanki zbiorowego 
transportu publicznego oraz parkingi ogólnodost�pne 
publiczne – maj� by� dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych – zgodnie z przepisami odr�bnymi. 
 

§ 11. Przeznaczenie gruntów rolnych na cele 
nierolnicze na terenie obj�tym planem nast�puje zgodnie 
z przepisami odr�bnymi. 
 

§ 12. 1. W obszarze obj�tym planem nie okre�la si� 
terenów wymagaj�cych scale� i podziałów nieruchomo�ci. 
 

2. W terenach 1P, 2P, 3P, 4P, 5P podział geodezyjny 
lub ł�czenie działek musi umo�liwia� realizacj� inwestycji 
zgodnej z przeznaczeniem podstawowym. 
 

3. W terenie 9MNU podział geodezyjny lub ł�czenie 
działek musi umo�liwia� realizacj� inwestycji zgodnej z 
przeznaczeniem podstawowym. 
 

§ 13. 1. Ustala si� dla wszystkich terenów MNU i P 
jednorazow� opłat� planistyczn� w wysoko�ci 30%. 
 

2. Dla pozostałych terenów ustala si� jednorazow� 
opłat� planistyczn� wysoko�ci 0%. 
 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

 
§ 14. 1. Wyznacza si� Tereny zabudowy wielorodzinnej 

oznaczony na Rysunku planu 6 MW i 13 MW. 
 

2. Podstawowym przeznaczeniem terenów jest 
mieszkalnictwo wielorodzinne. 
 

3. Ustala si� nast�puj�ce zasady ochrony �rodowiska: 
 
  1) Ustala si� wymóg utrzymania standardów jako�ci 

ziemi na poziomie wymaga� dla terenów 
mieszkaniowych według przepisów odr�bnych; 

 
  2) Ustala si� zapewnienie poziomu pola 

elektromagnetycznego jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej w my�l ustawy Prawo ochrony �rodowiska; 

 
  3) Ustala si� zapewnienie odpowiedniego standardu 

akustycznego jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
w my�l ustawy Prawo ochrony �rodowiska; 

 
  4) Zakazuje si� lokalizacji wolnostoj�cych urz�dze� 

radiokomunikacyjnych oraz instalacji tych urz�dze� na 
budynkach i budowlach. 

 
4. Ustala si� nast�puj�ce warunki zagospodarowania 

terenu zabudowy wielorodzinnej MW: 
 
  1) Dopuszcza lokalizacj� jednego budynku mieszkalnego 

w terenie; 
 
  2) Dopuszcza lokalizacj� jednego budynku 

gospodarczego lub gara�u do wspólnego u�ytkowania 
przez wszystkich mieszka�ców; 

 
  3) Dopuszcza si� rozbudow� istniej�cego budynku 

mieszkalnego i gospodarczego w terenie 6 MW przy 
zachowaniu zasad zabudowy i zagospodarowania 
terenu okre�lonych w punktach 4-12; 

 
  4) Wska�nik powierzchni zabudowy terenu nie mo�e 

przekroczy� 30%; 
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  5) Udział powierzchni biologicznie czynnej nie mo�e by� 
mniejszy ni� 50%; 

 
  6) Dla budynku mieszkalnego dopuszcza si� realizacj� 

maksymalnie 3 kondygnacji nadziemnych, przy czym 
ostatni� kondygnacj� nakazuje si� zrealizowa� 
cz��ciowo lub całkowicie w dachu budynku; 

 
  7) Wysoko�� budynku mieszkalnego nie mo�e 

przekracza� do kalenicy – 11 m; 
 
 8) Nakazuje si� realizacj� dachu spadzistego o 

nachyleniu połaci dachowych - 30-50°, dachy 
symetryczne, wielospadowe; 

 
  9) Kolorystyka dachu ciemna w kolorach czerwieni, 

zalecane dachówki, dopuszczalne inne materiały i 
elementy o fakturze dachówek; 

 
10) Kolorystka elewacji – stonowana, z odcieniami bieli, 

szaro�ci i barw pastelowych, wskazane jest wyra�ne 
zaakcentowanie poziomów okapów i cokołów; 

 
11) Dopuszcza si� realizacj� ogrodze� o maksymalnej 

wysoko�ci 1,8  m, wyklucza si� realizacj� ogrodze� z 
prefabrykatów betonowych i dopuszcza si� realizacj� 
ogrodze� a�urowych; 

 
12) Maksymaln� wysoko�� budynku gospodarczego – do 

kalenicy 6 m (wymagania dotycz�ce geometrii dachu, 
kolorystyki elewacji jak dla zabudowy mieszkaniowej). 

 
§ 15. 1. Wyznacza si� Teren zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej oznaczony na Rysunku planu 
symbolem 9 MNU. 
 

2. Podstawowym przeznaczeniem terenów jest 
mieszkalnictwo jednorodzinne. 
 

3. Dopuszcza si� realizacj� funkcji usługowej jako funkcji 
towarzysz�cej w formie wbudowanej i wolnostoj�cej. 
 

4. Dopuszcza si� realizacj� jedynie usług nieuci��liwych. 
 

5. Ustala si� nast�puj�ce zasady ochrony �rodowiska: 
 
  1) Ustala si� wymóg utrzymania standardów jako�ci 

ziemi na poziomie wymaga� dla terenów 
mieszkaniowych według przepisów odr�bnych; 

 
  2) Ustala si� zapewnienie poziomu pola 

elektromagnetycznego jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej w my�l ustawy Prawo ochrony �rodowiska; 

 
  3) Ustala si� zapewnienie odpowiedniego standardu 

akustycznego jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
w my�l ustawy Prawo ochrony �rodowiska; 

 
  4) Zakazuje si� lokalizacji wolnostoj�cych urz�dze� 

radiokomunikacyjnych oraz instalacji tych urz�dze� na 
budynkach i budowlach. 

 
6. Ustala si� nast�puj�ce warunki zagospodarowania 

dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej – 9 MNU: 
 
  1) Dopuszcza si� utrzymanie istniej�cej zabudowy z 

zachowaniem warunków okre�lonych w pozostałych 
ustaleniach planu; 

 

  2) Dopuszcza si� realizacj� funkcji mieszkaniowej 
jednorodzinnej w formie wolnostoj�cej; 

 
  3) Dopuszcza si� realizacj� lub utrzymanie budynków  

gospodarczych; 
 
  4) Powierzchnia nowowydzielonych działek budowlanych 

nie mo�e by� mniejsza ni� 1500 m2; 
 
  5) Front działki od strony ulicy Wojska Polskiego  

(01 KD-Z) nie mo�e by� krótszy ni� 30 m; 
 
  6) Wska�nik powierzchni zabudowy działki budowlanej 

nie mo�e przekracza� 30%; 
 
  7) Udział powierzchni biologicznie czynnej nie mo�e by� 

mniejszy ni� 50%; 
 
  8) Dopuszcza si� realizacj� maksymalnie dwóch 

kondygnacji nadziemnych, ostatnia cz��ciowo lub 
całkowicie w dachu; 

 
  9) Wysoko�� noworealizowanych i przebudowywanych 

budynków nie mo�e przekracza� 9 m do kalenicy; 
 
10) Na działkach zabudowanych, na których wska�niki 

ustalone w punktach 5, 6, 7 i 8 s� przekroczone w 
stanie istniej�cym, obowi�zuje zakaz rozbudowy, w 
tym nadbudowy budynków; 

 
11) Nakazuje si� realizacj� dachów spadzistych: 

a) o nachyleniu połaci od 35 do 45°, symetrycznych,  
dwu lub wielospadowych, 

b) o orientacji głównej kalenicy dachu równoległe do 
dłu�szego boku budynku; 

 
12) Dopuszcza si� w dachach przyczółki i naczółki; 
 
13) Kolorystyka dachu - ciemna w kolorach czerwieni, 

zalecane dachówki, dopuszczalne inne materiały i 
elementy o fakturze dachówek; 

 
14) Kolorystyka elewacji – stonowana, z odcieniami bieli, 

szaro�ci lub barw pastelowych. W wyko�czeniu elewacji 
nale�y stosowa� cegł� klinkierow� lub drewno; 

 
15) Dopuszcza si� ogrodzenie działki o wysoko�ci od  

1,5 m do 1,8 m, przy czym wyklucza si� realizacj� 
ogrodze� z prefabrykatów betonowych i nakazuje si� 
realizacj� ogrodze� a�urowych; 

 
16) Nakazuje si� realizacj� zabudowy dłu�sz� osi� 

równolegle do ulicy Wojska Polskiego (01 KD-Z). 
 

§ 16. 1. Wyznacza si� Tereny zabudowy produkcyjno-
magazynowej oznaczone na Rysunku planu 1P, 2P, 3P, 
4P i 5P. 
 

2. Podstawowym przeznaczeniem terenów P jest 
lokalizacja obiektów produkcyjnych i magazynowych. 
 

3. Dopuszcza si� lokalizacj� innych obiektów i budowli 
funkcjonalnie zwi�zanych z przeznaczeniem podstawowym. 
 

4. Dopuszcza si� lokalizacj� usług komercyjnych, w 
tym obiektów handlowych o powierzchni sprzeda�y 
powy�ej 400 m2. 
 

5. Dopuszcza si� zachowanie istniej�cej w terenie 2 P 
zabudowy zagrodowej. 
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6. Dla terenów P ustala si� nast�puj�ce zasady 
zagospodarowania: 
 
  1) Powierzchnia nowowydzielonych działek nie mo�e by� 

mniejsza ni� 5000 m2; 
 
  2) Nakazuje si� realizacj� wielopi�trowego (ro�linno�� 

drzewiasta i krzewiasta), zimozielonego pasa 
ro�linno�ci o szeroko�ci min. 5 m od ulicy Wojska 
Polskiego (01 KD-Z), zgodnie z Rysunkiem planu; 

 
  3) Wska�nik powierzchni zabudowy terenu nie mo�e 

przekracza�: 
a) dla terenów 1P, 2P, 3P i 5P -  50%, 

 b) dla terenów 4P– 40%; 
 
  4) Udział powierzchni biologicznie czynnej nie mo�e by� 

mniejszy ni�: 
a) dla terenów 1P, 2P, 3 P i 5P-  30%, 

 b) dla terenów 4P– 40%; 
 
  5) Wysoko�� noworealizowanej zabudowy nie mo�e 

przekracza� 10 m, za wyj�tkiem obiektów 
technologicznych dla których dopuszcza si� 
przekroczenie dopuszczalnej wysoko�ci; 

 
  6) Kolorystyka dachu - ciemna w kolorach czerwieni, 

zalecane dachówki, dopuszczalne inne materiały i 
elementy o fakturze dachówek; 

 
  7) Kolorystyka elewacji – stonowana, z odcieniami bieli, 

szaro�ci lub barw pastelowych; 
 
  8) Dopuszcza si� ogrodzenie działki o maksymalnej 

wysoko�ci 2,2 m, przy czym wyklucza si� realizacj� 
ogrodze� z prefabrykatów betonowych i nakazuje si� 
realizacj� ogrodze� a�urowych; 

 
  9) Nakazuje si� realizacj� placów nawrotowych/ 

manewrowych w układzie komunikacji wewn�trznej 
działek. 

 
7. Jednocze�nie dla terenów 3P i 5P wprowadza si� 

nast�puj�ce ograniczenia ze wzgl�du na s�siedztwo z 
zabudowa mieszkaniow�: 
 
  1) Zakazuje si� realizacji miejsc postojowych i 

parkingowych oraz instalacji stanowi�cych �ródło 
hałasu lub zanieczyszczenia powietrza w cz��ci 
działki s�siaduj�cej z zabudow� mieszkaniow� oraz w 
odległo�ci zapewniaj�cej zachowanie wymaganych 
dla zabudowy mieszkaniowej standardów jako�ci 
�rodowiska okre�lonych w przepisach odr�bnych; 

 
  2) Zakazuje si� realizacji przy granicy z terenami 

mieszkaniowymi dróg wewn�trznych i wjazdów; 
 
  3) Zakazuje si� składowania wszelkich materiałów przy 

granicy z zabudow� mieszkaniow�; 
 
  4) Zakazuje si� lokalizacji urz�dze� zwi�zanych z 

oczyszczaniem �cieków sanitarnych lub deszczowych 
oraz gospodark� odpadami w s�siedztwie terenów 
zabudowy mieszkaniowej; 

 
  5) Zakazuje si� realizacji wiat i budynków tymczasowych 

w s�siedztwie zabudowy mieszkaniowej; 
 
  6) Nakazuje si� realizacj� wielopi�trowego (ro�linno�� 

drzewiasta i krzewiasta), zimozielonego pasa 

ro�linno�ci o szeroko�ci min. 5 m wzdłu� granicy z 
s�siedni� zabudow� mieszkaniow�. 

 
§ 17. 1. Wyznacza si� Teren lasów, zadrzewie� i 

u�ytków rolnych oznaczony na Rysunku planu symbolem 
10 ZL/R. 
 

2. Podstawowym przeznaczeniem jest zachowanie 
lasów i zadrzewie�. 
 

3. Dopuszcza si� zalesienie terenów rolnych. 
 

4. Zakazuje si� realizacji wszelkich inwestycji za 
wyj�tkiem liniowych inwestycji celu publicznego. 
 

5. Ustala si� wymóg utrzymania standardów jako�ci 
ziemi na poziomie wymaga� dla grupy B według 
przepisów odr�bnych. 
 

§ 18. 1. Wyznacza si� Teren zieleni oznaczony na 
Rysunku planu 12 ZP. 
  

2. Podstawowym przeznaczeniem jest realizacja 
ogólnodost�pnego ziele�ca. 
 

3. Dopuszcza si� realizacj� usług gastronomii lub 
kultury jako funkcji towarzysz�cej. 
 

4. Ustala si� nast�puj�ce zasady ochrony �rodowiska: 
  1) Wskazuje si� drzewa i grupy drzew do zachowania, 

zgodnie z Rysunkiem planu dla których wprowadza si� 
zasady ochrony okre�lone w § 7 ust. 1 pkt 1; 

  2) Ustala si� wymóg utrzymania standardów jako�ci 
ziemi na poziomie wymaga� dla terenów 
wypoczynkowych według przepisów odr�bnych; 

  3) Ustala si� zapewnienie odpowiedniego standardu 
akustycznego jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
w my�l ustawy Prawo ochrony �rodowiska; 

  4) Ustala si� zapewnienie poziomu pola 
elektromagnetycznego jak dla terenów dost�pnych dla 
ludno�ci w my�l ustawy Prawo ochrony �rodowiska. 

 
5. Ustala si� nast�puj�ce zasady zagospodarowania 

terenu 12 ZP: 
 
  1) Dopuszcza si� realizacj� �cie�ek pieszych i małej 

architektury; 
 
  2) Wska�nik powierzchni zabudowy działki budowlanej 

nie mo�e przekracza� 10%; 
 
  3) Udział powierzchni biologicznie czynnej nie mo�e by� 

mniejszy ni� 80%; 
 
  4) Dopuszcza si� realizacj� drobnych obiektów handlu i 

usług w liniach zabudowy; 
 
  5) Wysoko�� zabudowy nie mo�e by� wy�sza ni� 6 m; 
 
  6) Nakazuje si� realizacj� dachów spadzistych o 

nachyleniu połaci od 35 do 50°, symetrycznych, dwu 
lub wielospadowych; 

 
  7) Dopuszcza si� w dachach przyczółki i naczółki; 
 
  8) Kolorystyka dachu - ciemna w kolorach czerwieni, 

zalecane dachówki, dopuszczalne inne materiały i 
elementy o fakturze dachówek; 
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  9) Kolorystyka elewacji - stonowana, z odcieniami bieli, 
szaro�ci lub barw pastelowych. W wyko�czeniu elewacji 
nale�y stosowa� cegł� klinkierow� lub drewno; 

 
10) Nie dopuszcza si� grodzenia terenu. 
 

§ 19. 1. Wyznacza si� Teren wód �ródl�dowych 
oznaczony na Rysunku planu symbolem 14 WS. 
 

2. Zakazuje si� realizacji wszelkich inwestycji za 
wyj�tkiem liniowych inwestycji celu publicznego. 
 

3. Ustala si� realizacj� szlaku wodnego na rzece Łynie. 
 

4. W terenie 14 WS dopuszcza si� realizacj� dwóch 
pomostów o maksymalnej długo�ci 5 m i szeroko�ci 2 m 
na odcinkach s�siaduj�cych z terenami 12 ZP i 10 ZL/R. 
 

§ 20. 1. Wyznacza si� Tereny dróg publicznych 
oznaczone na Rysunku planu symbolami: 01 KD-Z, 02 
KD-Z, 03 KD-Z, 04-KD-L. 
 

2. Ustala si� wymóg utrzymania standardów jako�ci 
ziemi na poziomie wymaga� dla grupy C według 
przepisów odr�bnych. 
 

3. Ustala si� nast�puj�ce zasady zagospodarowania 
terenów dróg publicznych klasy zbiorczej tj. ulicy Wojska 
Polskiego (01 KD-Z): 
 
  1) Skrzy�owania zgodnie z Rysunkiem planu; 
 
  2) Dopuszcza si� bezpo�redni� obsług� komunikacyjn� 

działek w terenach MNU, MW, W i ZP; 
 
  3) Wyklucza si� bezpo�redni� obsług� komunikacyjn� 

działek w terenach 1P, 2P i 3P; 
 
  4) Nakazuje si� prowadzenie ci�gów pieszych w formie 

chodników w liniach rozgraniczaj�cych; 
 
  5) Nakazuje si� realizacj� �cie�ki rowerowej po 

wschodniej stronie jezdni; 
 
  6) Zachowuje si� istniej�ce oraz dopuszcza si� 

lokalizacj� nowych obiektów komunikacji zbiorowej; 
 
  7) Zabezpiecza si� pasy terenu dla urz�dze� i przewodów 

podziemnych miejskiej infrastruktury technicznej; 
 
  8) Zakazuje si� realizacji wolnostoj�cych no�ników 

reklamowych; 
 
  9) Nakazuje si� zachowanie istniej�cej alei jesionowo-

lipowej, dopuszcza si� ci�cia sanitarne drzew, a w 
przypadku uzasadnionej wzgl�dami bezpiecze�stwa 
ruchu konieczno�ci wyci�cia drzew, nakazuje si� 
wykonanie nasadze� kompensacyjnych w liniach 
rozgraniczaj�cych ulicy; 

 
10) Nakazuje si� zachowanie powierzchni biologicznie 

czynnej pomi�dzy kraw�dzi� jezdni a chodnikiem lub 
�cie�k� rowerowa. 

 
4. Ustala si� nast�puj�ce zasady zagospodarowania 

terenów projektowanych dróg publicznych klasy zbiorczej 
(02 KD-Z): 
  1) Skrzy�owania zgodnie z Rysunkiem planu; 
  2) Nakazuje si� prowadzenie ci�gów pieszych w formie 

chodników w liniach rozgraniczaj�cych; 

  3) Dopuszcza si� lokalizacj� nowych obiektów 
komunikacji zbiorowej, zgodnie z Rysunkiem planu; 

  4) Zabezpiecza si� pasy terenu dla urz�dze� i 
przewodów podziemnych miejskiej infrastruktury 
technicznej; 

  5) Dopuszcza si� realizacj� drobnych obiektów handlu i 
usług; 

  6) Dopuszcza si� realizacj� wolnostoj�cych no�ników 
reklamowych. 

 
5. Ustala si� nast�puj�ce zasady zagospodarowania 

terenów projektowanych dróg publicznych klasy lokalnej 
(03 KD-L i 04 KD-L): 
  1) Skrzy�owania zgodnie z Rysunkiem planu; 
  2) Nakazuje si� prowadzenie ci�gów pieszych w formie 

chodników w liniach rozgraniczaj�cych; 
  3) Dopuszcza si� lokalizacj� nowych obiektów komunikacji 

zbiorowej, zgodnie z Rysunkiem planu; 
  4) Zabezpiecza si� pasy terenu dla urz�dze� i przewodów 

podziemnych miejskiej infrastruktury technicznej; 
  5) Nie dopuszcza si� realizacj� drobnych obiektów handlu i 

usług; 
  6) Dopuszcza si� realizacj� wolnostoj�cych no�ników 

reklamowych. 
 

§ 21. 1. Wyznacza si� Teren stacji paliw oznaczony na 
Rysunku planu 7 KS. 
 

2. Podstawowym przeznaczeniem jest realizacja  
stacji paliw. 
 

3. Dopuszcza si� realizacj� usług gastronomii i handlu 
jako funkcji towarzysz�cej. 
 

4. Dla terenu KS ustala si� nast�puj�ce zasady 
zagospodarowania: 
  1) Wska�nik zabudowy nie mo�e przekracza� 50%. 
  2) Wysoko�� zabudowy nie mo�e przekracza� 10 m; 
  3) Kolorystyka elewacji stonowana: biała lub szara lub kolory 

pastelowe. 
 

§ 22. 1. Wyznacza si� Tereny wodoci�gów oznaczony 
na Rysunku planu 8 W i 11 W. 
 

2. Podstawowe przeznaczenie terenu lokalizacja 
urz�dze� wodoci�gowych. 
 

3. Wyklucza si� realizacj� innych funkcji. 
 

4. Ustala si� wymóg utrzymania standardów jako�ci 
ziemi na poziomie wymaga� dla grupy C według 
przepisów odr�bnych. 
 

5. Dla terenu W ustala si� nast�puj�ce zasady 
zagospodarowania: 
  1) Dopuszcza si� realizacj� zabudowy zgodnie z 

wymogami technicznymi urz�dze� wodoci�gowych; 
  2) Dopuszcza si� ogrodzenie terenu. 
  

Rozdział 4 
Przepisy ko �cowe 

 
§ 23. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 

S�popola. 
 

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

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej w S�popolu 
Janusz Bandura 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXI/117/09 
Rady Miejskiej w S�popolu 
z dnia 3 marca 2009 r. 

RYSUNEK PLANU 
SKALA 1:1000 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXI/117/09 
Rady Miejskiej w S�popolu 
z dnia 3 marca 2009 r. 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
CZA�CI ULICY WOJSKA POLSKIEGO W SAPOPOLU 
 
RYSUNEK INFRASTRUKTURY 
SKALA 1:2000 
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Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXI/117/09 
Rady Miejskiej w S�popolu 
z dnia 3 marca 2009 r. 

 
Rozstrzygni �cie dotycz �ce rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejsc owego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Cz ��ci ulicy Wojska Polskiego w S �popolu” 
 

Rada Miejska w S�popolu, po zapoznaniu si� z o�wiadczeniem Burmistrza S�popola, stwierdzaj�cym brak uwag 
kwestionuj�cych przyj�te ustalenia w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cz��ci ulicy Wojska 
Polskiego w S�popolu”, w okresie wyło�enia tego projektu do wgl�du publicznego i 14 dni po zako�czeniu wyło�enia, 
stwierdza brak potrzeby rozstrzygni�cia o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717). 
 
 

Zał�cznik Nr 4 
do uchwały Nr XXI/117/09 
Rady Miejskiej w S�popolu 
z dnia 3 marca 2009 r. 

 
Rozstrzygni �cie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwes tycji z zakresu infrastruktury technicznej,  

które nale �� do zada� własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
 

Na podstawie 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�niejszymi 
zmianami) okre�la si� nast�puj�cy sposób realizacji oraz 
zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy. 
 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
słu��ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszka�ców 
stanowi� - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) – zadania własne gminy. 
 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej o 
których mowa w ust. 1 w niniejszym planie obejmuj�: 
 
  1) realizacj� dróg gminnych w tym o�wietlenia, chodników itd.; 
 
  2) realizacj� �cie�ki rowerowej w liniach rozgraniczaj�cych 

dróg innych; 
 
  3) realizacj� sieci wodoci�gowej, kanalizacji sanitarnej i 

kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczaj�cych 
dróg gminnych; 

 
  4) utrzymanie stacji wodoci�gowej; 
 
  5) realizacj� sieci elektroenergetycznej i gazowej w 

liniach rozgraniczaj�cych dróg. 
 

§ 2. Wykaz terenów, w których zapisane zostały 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nale��ce 
do zada� własnych gminy: 
 

Lp. Oznaczenie 
terenu 

Zapisane w planie inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej nale��ce do zada� 

własnych gminy 
1 01 KD-Z Realizacja sieci wodoci�gowej i kanalizacyjnej 

2 02 KD-Z Realizacja ulicy zbiorczej wraz z sieci� 
wodoci�gow� i kanalizacyjn� 

3 03KD-L Realizacja ulicy lokalnej wraz z sieci� 
wodoci�gow� i kanalizacyjn� 

4 04KD-L Realizacja ulicy lokalnej wraz z sieci� 
wodoci�gow� i kanalizacyjn� 

5 8W Utrzymanie stacji wodoci�gowej 
 
 
 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 
 
  1) Realizacja inwestycji przebiega� si� b�dzie zgodnie z 

obowi�zuj�cymi przepisami, w tym m.in. ustaw� prawo 
budowlane, ustaw� o zamówieniach publicznych, 
samorz�dzie gminnym, gospodarce komunalnej i o 
ochronie �rodowiska; 

 
  2) Sposób realizacji inwestycji okre�lonych w § 2 mo�e 

ulega� modyfikacji wraz z dokonuj�cym si� post�pem 
techniczno-technologicznym, zgodnie z zasad� 
stosowania najlepszej dost�pnej techniki (okre�lonej w 
art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony �rodowiska Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 
ze zm.), o ile nie stanowi naruszenia ustale� planu; 

 
  3) Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw 

gazowych oraz energii elektrycznej okre�lone w § 2 
realizowane b�d� w sposób okre�lony w art. 7 ustawy 
Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.); 

 
  4) Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 

infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w  
§ 2, jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

 
§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy, 
uj�tych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z 
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) przy czym: 
  1) wydatki maj�tkowe gminy okre�la uchwała Rady 

Miasta i Gminy w sprawie wieloletniego programu 
inwestycyjnego, 

  2) wydatki inwestycyjne finansowane z bud�etu Miasta i 
Gminy ustala si� w uchwale bud�etowej. 

 
§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy infrastruktury 

komunikacyjnej wymienionej w terenach elementarnych 
wskazanych w § 2 finansowane b�d� przez bud�et miasta i 
gminy lub na podstawie porozumie� z innymi podmiotami. 
 

2. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych i 
gazowych finansowane b�d� na podstawie art. 7 ust. 5 i 6 
ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 


