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6. W zakresie realizacji celów okreWlonych w ustawie o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Zespół moce 
tworzyć grupy robocze, w skład których mog> wchodzić 
przedstawiciele instytucji o których mowa w art. 9a ust. 11 
i ust. 12. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
 

7. ObsługC administracyjno-techniczn>, w tym 
protokoły i archiwizacjC posiedzeM Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego zapewnia Miejski OWrodek Pomocy 
Społecznej. 

 
8. Członkowie Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonuj> 
zadania w ramach obowi>zków słucbowych lub 
zawodowych. 

 
9. Wszystkie wnioski i ustalenia s> przyjmowane w 

głosowaniu jawnym, zwykł> wiCkszoWci> wacnie oddanych 
głosów. Za wacny głos uwaca siC głos oddany wył>cznie 
„za” lub „przeciw”. W przypadku równego podziału głosów 
decyduje głos Przewodnicz>cego Zespołu. 

 
10. Wypracowane przez Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny dokumenty, procedury, porozumienia 
inne nic zawarte w trybie art. 9a ust. 8 ustawy o której 
mowa w ust. 6 s> przechowywane w jednolitej bazie 
danych prowadzonej przez OWrodek Wsparcia Rodziny 

stanowi>cy sekcjC Miejskiego OWrodka Pomocy 
Społecznej w Biskupcu. 
 

§ 3. 1. Członkowie Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie 
niezbCdnym do realizacji swoich zadaM mog> przetwarzać 
dane osób dotkniCtych przemoc> w rodzinie i osób 
stosuj>cych przemoc w rodzinie, dotycz>ce stanu zdrowia, 
nałogów , orzeczeM o skazaniu i ukaraniu a takce innych 
orzeczeM wydanych w postCpowaniu s>dowym lub 
administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane 
dotycz>. 

 
2. Członkowie Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowi>zani s> 
do zachowania poufnoWci wszelkiej informacji i danych, 
które uzyskali przy realizacji swoich zadaM w trakcie 
swojego uczestnictwa jak i w okresie po jego zakoMczeniu. 

 
3. Przed przyst>pieniem do wykonywania swoich 

czynnoWci wszyscy członkowie Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych składaj> 
Burmistrzowi Biskupca oWwiadczenie o zachowaniu 
poufnoWci informacji i danych, o którym mowa w art. 9c 
ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
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UCHWAŁA Nr V/25/2011 

Rady Miejskiej w Biskupcu 

z dnia 24 marca 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Parleza Wielka, obrCb Lipowo, 

gmina Biskupiec. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z 2001 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 
z 2002 r., Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 
z 2003 r., Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 
z 2004 r., Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 
z 2005 r., Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 
2006 r., Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218 z 2007r, Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458 z 2008 r., Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 
poz. 1241 z 2009 r., Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, 
poz. 675, Nr 40, poz. 230 z 2010 r.) oraz art. 20, ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z 2003 r., Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 z 2004 r., Dz. 
U. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 2005 r., Dz. U. 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2006 r., Dz. U. 
Nr 127, poz. 880 z 2007 r., Dz. U. Nr 199, poz. 1227, 
Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 z 2008 r., Dz. U. 
Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, 
Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 z 
2010 r.) oraz uchwały Nr XIV/104/07 Rady Miejskiej w 
Biskupcu z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie 
przyst>pienia do sporz>dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Parleza Wielka, 
obrCb Lipowo, gmina Biskupiec i uchwały Nr XXIX/253/09 
Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 

sprawie zmiany uchwały Nr XIV/104/07 Rady Miejskiej w 
Biskupcu z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie 
przyst>pienia do sporz>dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Parleza Wielka, 
obrCb Lipowo, gmina Biskupiec, Rada Miejska w Biskupcu 
postanawia, co nastCpujeŚ 

 
§ ń. 1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi Parleza Wielka, obrCb Lipowo, gmina 
Biskupiec, zwany w dalszej czCWci planem. Granice terenu 
objCtego planem jak na zał>czniku Nr 1 niniejszej 
uchwały.  

 
2. Plan składa siC z nastCpuj>cych elementów 

podlegaj>cych publikacji w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa WarmiMsko-Mazurskiego: 
  1) tekstu planu stanowi>cego treWć niniejszej uchwały,  
  2) rysunku planu w skali 1:1000 jako zał>cznik graficzny 

Nr 1, stanowi>cego integraln> czCWć niniejszej 
uchwały, 

  3) stwierdzenia o zgodnoWci niniejszego planu ze 
Studium UwarunkowaM i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy 
Biskupiec, stanowi>cego zał>cznik Nr 2 niniejszej 
uchwały, 

  4) rozpatrzenia uwag do projektu niniejszego planu, 
stanowi>cego zał>cznik Nr 3 niniejszej uchwały,  
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  5) rozstrzygniCcia sposobu realizacji oraz zasad 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej nalec>cych do zadaM własnych miasta, 
stanowi>cego zał>cznik Nr 4 niniejszej uchwały. 

 
Rozdział I 

Tytuł 
 

§ 2. 1. Przedmiot i granice planu okreWla Uchwała 
Rady Miejskiej w Biskupcu Nr XXIX/253/09 z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XIV/104/07 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 
26 listopada 2007 r. w sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Parleza Wielka, obrCb Lipowo, gmina 
Biskupiec. Celem regulacji zawartych w planie jest 
ustalenie przeznaczenia terenu oraz sposobu jego 
zagospodarowania. 
 

2. Rysunek planu sporz>dzony na mapie zasadniczej 
w skali 1:1 000, stanowi zał>cznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały, obowi>zuje w nastCpuj>cym zakresie:  
  1) granic obszaru objCtego planem,  
  2) linii rozgraniczaj>cych tereny o rócnym przeznaczeniu,  
  3) symboli identyfikuj>cych poszczególne przeznaczenia 

terenów,  
  4) nieprzekraczalnych i obowi>zuj>cych linii zabudowy,  
  5) granicy strefy ochrony konserwatorskiej.  
 

3. WyjaWnienie wacniejszych pojCć ucytych w treWci 
niniejszej uchwałyŚ  
  1) adaptacja zabudowy - oznacza zachowanie stanu 

istniej>cego zabudowy, dopuszcza siC jej przebudowC, 
rozbudowC i nadbudowC przy spełnieniu warunków 
wynikaj>cych z przeznaczenia terenu, zasad 
zabudowy i zagospodarowania, okreWlonych w 
ustaleniach niniejszej uchwały,  

  2) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczaj>ca 
obszar, poza którym zakazuje siC wznoszenia 
obiektów budowlanych z wył>czeniem linii 
przesyłowych i sieci uzbrojenia terenu,  

  3) obowi>zuj>ca linia zabudowy - linia lokalizacji elewacji 
frontowej budynków mieszkalnych i usługowo-
mieszkalnych. Dla budynkówŚ gospodarczych, 
garacowych, gospodarczo-garacowych obowi>zuj>ca 
linia zabudowy jest nieprzekraczaln> lini> zabudowy,  

  4) powierzchnia zabudowy - wyracona w procentach 
powierzchnia terenu działki budowlanej przeznaczona 
na lokalizacjC obiektów budowlanych,  

  5) usługi nieuci>cliwe - rozumie siC przez to usługi 
niezwi>zane z przedsiCwziCciami mog>cymi znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko (nie wymagaj>ce 
sporz>dzenia raportu oddziaływania przedsiCwziCcia 
na Wrodowisko), za wyj>tkiem obiektów obsługi 
infrastruktury technicznej,  

  6) wysokoWć zabudowy - wysokoWć wyracona w metrach 
- liczona od poziomu naturalnego terenu do kalenicy 
dachu. 

 
Rozdział II 

Przepisy ogólne dotycz>ce terenu objCtego planem 
 

§ 3. Ustala siC nastCpuj>ce podstawowe 
przeznaczenie terenówŚ  
MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostoj>cej,  
MNU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,  
U - tereny usługowe - ucytecznoWci publicznej,  
US - tereny sportu i rekreacji,  
ZP - tereny zieleni urz>dzonej,  

KD - tereny dróg publicznych,  
KDW - tereny dróg wewnCtrznych,  
KP - teren parkingu,  
KPP - tereny komunikacji pieszej,  
T - stacja transformatorowa.  
 

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego.  
 

1. Zasady ochrony ładu przestrzennego okreWlone s> 
ustaleniami planu dotycz>cymiŚ  
  1) sposobów zagospodarowania i ochrony terenów 

zieleni,  
  2) linii zabudowy, wysokoWci zabudowy oraz 

kształtowania dachów,  
  3) przeznaczenia wydzielonych terenów,  
  4) sposobów zagospodarowania i wykorzystywania 

terenów przeznaczonych na komunikacjC.  
 

2. Wprowadza siC zakaz lokalizowania tymczasowych 
obiektów budowlanych, za wyj>tkiem zaplecza budów.  

 
3. Wprowadza siC zakaz stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeM betonowych, a wysokoWć 
ogrodzenia nie moce być wycsza nic 1,7 metra.  

 
§ 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków.  
Wyznacza siC strefC konserwatorsk>, w celu ochrony 
krajobrazu kulturowego układu ruralistycznego wraz z 
zespołem budynków wpisanych do gminnej ewidencji 
zabytków. W granicach opracowania planu do gminnej 
ewidencji zabytków wpisane s>Ś  

- dom z lat 30 XX wieku, Parleza Wielka 1,  
- dom z lat 30 XX wieku, Parleza Wielka 2,  
- dom z lat 30 XX wieku, Parleza Wielka 3,  
- dom z lat 30 XX wieku, Parleza Wielka 4,  
- budynek gospodarczy z lat 30 XX wieku, Parleza 

Wielka 4,  
- dom z lat 30 XX wieku, Parleza Wielka 5,  
- budynek gospodarczy z lat 30 XX wieku, Parleza 

Wielka 5,  
- dom z lat 30 XX wieku, Parleza Wielka 6,  
- budynek gospodarczy z lat 30 XX wieku, Parleza 

Wielka 6/7,  
- dom z lat 30 XX wieku, Parleza Wielka 7,  
- dom z lat 30 XX wieku, Parleza Wielka 8,  
- budynek gospodarczy z lat 30 XX wieku, Parleza 

Wielka 8/9,  
- dom z lat 30 XX wieku, Parleza Wielka 9,  
- dom z lat 30 XX wieku, Parleza Wielka 10/11,  
- budynek gospodarczy z lat 30 XX wieku, Parleza 

Wielka 10/11,  
- dom z lat 30 XX wieku, Parleza Wielka 12,  
- dom z lat 30 XX wieku, Parleza Wielka 13,  
- dom z lat 30 XX wieku, Parleza Wielka 14,  
- dom z lat 30 XX wieku, Parleza Wielka 15,  
- dom z lat 30 XX wieku, Parleza Wielka 16,  
- dom z lat 30 XX wieku, Parleza Wielka 17,  
- dom z lat 30 XX wieku, Parleza Wielka 18,  
- budynek gospodarczy z lat 30 XX wieku, Parleza 

Wielka 18,  
- dom z lat 30 XX wieku, Parleza Wielka 19,  
- budynek gospodarczy z lat 30 XX wieku, Parleza 

Wielka 19/20,  
- dom z lat 30 XX wieku, Parleza Wielka 20,  
- dom z lat 30 XX wieku, Parleza Wielka 21,  
- budynek gospodarczy z lat 30 XX wieku, Parleza 

Wielka 21/22,  
- dom z lat 30 XX wieku, Parleza Wielka 22.  
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Dla wyznaczonej w planie strefy ochrony konserwatorskiej 
oraz zabytków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, 
ustala siC koniecznoWć uzgodnienia inwestycji 
budowlanych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  

 
§ 6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego.  
Ustala siC dopuszczalne poziomy hałasu przyjmuj>c 
odpowiednio do Rozporz>dzenia Ministra Ochrony 
Vrodowiska, w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
- jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej.  
Ustala siC zakaz wykonywania prac ziemnych naruszaj>cy 
w istotny sposób rzeabC terenu oraz tereny uwilgotnione i 
podmokłe. W/w zakaz nie dotyczy terenów zabudowy 
usług sportu i rekreacji, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem US oraz terenów projektowanego terenu 
komunikacyjnego.  
Zakazy zabudowy, o których mowa w ustaleniach 
niniejszego planu, nie obowi>zuj> w stosunku do 
inwestycji celu publicznego w przypadku gdy lokalizacja 
tych inwestycji jest zgodna z przepisami odrCbnymi.  

 
§ 7. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej.  
 
1. Dla terenów objCtych planem przewiduje siC 

obsługC komunikacyjn> w postaci dróg dojazdowych (KD) 
oraz dróg wewnCtrznych (KDW).  

 
2. W granicach planu kacda działka budowlana 

przeznaczona pod zabudowC musi mieć zapewnion> 
mocliwoWć przył>czenia do zewnCtrznych sieci 
technicznego uzbrojenia w zakresie instalacji: wodnej, 
kanalizacyjnej, elektrycznej.  
Lokalizacja sieci infrastruktury technicznej (w tym 
powi>zaM z układem zewnCtrznym) w liniach 
rozgraniczaj>cych ulic i dojazdów jest obowi>zuj>c> 
zasad>, dopuszcza siC lokalizacjC sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej we wszystkich strefach 
funkcyjnych.  

 
3. Zaopatrzenie w wodC.  

Zaopatrzenie w wodC przewiduje siC z istniej>cej i 
projektowanej sieci wodoci>gowej na podstawie 
warunków okreWlonych przez dysponenta sieci.  

 
4. Kanalizacja sanitarna.  

Odprowadzenie Wcieków sanitarnych z istniej>cej i 
projektowanej zabudowy przewiduje siC do projektowanej 
sieci kanalizacji sanitarnej. RealizacjC sieci kanalizacji 
sanitarnej nalecy wykonać do 31.12.2015 r., zgodnie z 
obowi>zuj>cym Krajowym Programem Oczyszczania 
Vcieków Komunalnych. Do w/w terminu mog> być 
stosowane rozwi>zania czasowe oparte o zbiorniki 
bezodpływowe lub inne sposoby unieszkodliwiania 
Wcieków.  

 
5. Kanalizacja deszczowa.  

Wody opadowe z ulic odprowadzić powierzchniowo lub 
uj>ć w system grawitacyjnych kolektorów deszczowych 
lokalizowanych w pasach drogowych zakoMczonych 
istniej>c> i projektowanymi studniami chłonnymi.  
Zagospodarowanie wód opadowych na terenach 
inwestycyjnych zagospodarować w granicach 
poszczególnych działek budowlanych.  

 
6. Zaopatrzenie w energiC elektryczn>. 

Dla zaopatrzenia w energie elektryczn> istniej>cej i 
projektowanej zabudowy nalecy przewidzieć przebudowC 
istniej>cej sieci elektroenergetycznej zgodnie z 

zał>cznikiem graficznym planu. Podł>czenia sieci elektro 
energetycznej nalecy wykonać z istniej>cych stacji 
transformatorowych: S - 1492 i S - 1235. W celu 
zaopatrzenia w energiC elektryczn> istniej>cej i 
projektowanej zabudowy dopuszcza siC lokalizacjC 
urz>dzeM nn 0,4 kV na terenach oznaczonych w planie 
symbolem MN.  

 
7. Sieci telekomunikacyjne. 

Linie telekomunikacyjne w granicach planu nalecy 
projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w 
terenach przeznaczonych pod ci>gi komunikacyjne. 
Dopuszcza siC lokalizacjC sieci i urz>dzeM infrastruktury 
telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod 
zabudowC.  

 
8. Zaopatrzenie w gaz. 

Dopuszcza siC lokalizowanie sieci gazowej na obszarze 
objCtym planem. Podł>czenia gazu nast>pi> na podstawie 
warunków okreWlonych przez dysponenta danej sieci.  

 
9. Zaopatrzenie w ciepło. 

Zaopatrzenie w ciepło realizować w sposób indywidualny, 
z wył>czeniem paliw wysokoemisyjnych.  

 
10. W przypadku kolizji projektowanych sieci i 

urz>dzeM z istniej>cymi sieciami i urz>dzeniami 
infrastruktury technicznej nalecy je przebudować i 
dostosować do projektowanego zagospodarowania 
przestrzennego zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami, 
normami i warunkami przebudowy. Uzyskanie warunków 
technicznych od dysponenta sieci nast>pi na etapie 
projektu budowlanego. 

 
11. Gospodarka odpadami. 

Zagospodarowanie odpadów stałych - gromadzenie w 
pojemnikach na poszczególnych działkach i 
zorganizowany wywóz na wysypisko gminne.  

 
§ 8. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych. 
W granicach opracowania planu za tereny przestrzeni 
publicznej, w rozumieniu ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r., 
uznaje siC tereny oznaczone w planie symbolami:  
US - teren sportu i rekreacji, KP - teren parkingu,  
U - tereny usługowe, ZP - tereny zieleni urz>dzonej. 

 
Rozdział III 

Tytuł 
 

§ 9. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów w 
granicach opracowania - karty terenów. 

 
ń. Karta terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami MN 
 

Symbol terenu MN1, MN2, MN3, MN4. 

1. Przeznaczenie 
terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

2. Zasady kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

Ustalenia dotycz>ce budynków mieszkalnych 
adaptowanych: 
a) Budynki mieszkalne i gospodarcze wpisane 
do gminnej ewidencji zabytków podlegaj> 
ochronie. Pozostałe budynki gospodarcze 
adaptowane. 
b) Powierzchnia biologicznie czynna działki 
minimum 50 %. 
c) Powierzchnia zabudowy max. 30 %. 
d) Obowi>zuj>ca linia zabudowy wyznaczona 
zgodnie z istniej>c> pierzej> budynków. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu. 
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Ustalenia dotycz>ce budynków gospodarczych 
adaptowanych: 
e) Powierzchnia zabudowy gospodarczej i 
garacowej nie moce przekraczać 35 % 
powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego. 
f) WysokoWć budynku gospodarczego lub garacu 
jedna kondygnacja nadziemna. 
g) Źachy dwuspadowe, kryte dachówk> 
ceramiczn> w kolorze czerwonym. 

3. Zasady podziału 
nieruchomoWci 

Istniej>ce podziały adaptowane. 

4. Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków 

Ustalenia zawarte w § 5. 

5. Zasady ochrony 
Wrodowiska, przyrody 
i krajobrazu 
kulturowego 

Ustalenia zawarte w § 6. 

6. Zasady obsługi w 
zakresie komunikacji 

a) Źojazd do działek budowlanych z dróg 
gminnych KŹ1, KŹ2 oraz z dróg wewnCtrznych 
KDW1, KDW3. 
b) Zapewnić minimum 1 miejsce parkingowe w 
ramach poszczególnej działki budowlanej. 

7. Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

Ustalenia zawarte w § 7. 

 
2. Karta terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami MN 
 

Symbol terenu MN5, MN6 

1. Przeznaczenie 
terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostoj>ca. 

2. Zasady 
kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

Ustalenia dotycz>ce budynków mieszkalnych 
adaptowanych: 
a) Istniej>ce budynki mieszkalne i gospodarcze 
adaptowane. 
b) Na wyznaczonej działce zezwala siC na 
lokalizacje jednego budynku mieszkalnego i 
jednego budynku gospodarczego lub garacu lub 
jednego budynku gospodarczo - garacowego. 
c) Powierzchnia biologicznie czynna działki 
minimum 50 %. 
d) Powierzchnia zabudowy max. 30 %. 
e) Obowi>zuj>ce linie zabudowy dla nowo 
projektowanych budynków 6 m od linii 
rozgraniczaj>cej z drogami dojazdowymi. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu - w tym od osi napowietrznej 
linii energetycznej niskiego napiCcia 5 m. 
f) SzerokoWć elewacji frontowej max. 12 m. 
Ustalenia dotycz>ce budynków mieszkalnychŚ 
g) WysokoWć zabudowy dwie kondygnacje 
nadziemne (w tym poddasze ucytkowe). 
WysokoWć budynków w przedziale od 8 do 10 m. 
h) Poziom posadowienia parteru projektowanej 
zabudowy wzglCdem naturalnego ukształtowania 
terenu nie wiCksza nic 0,6 m. 
i) Źachy budynków kształtować jako 
dwuspadowe o k>cie nachylenia połaci 40-45º. 
Źachy kryte dachówk> ceramiczn> w kolorze 
czerwonym. 
j) Kalenice kształtować prostopadle do linii 
rozgraniczaj>cych z drogami dojazdowymi. 
Ustalenia dotycz>ce budynków 
gospodarczych/garacyŚ 
k) Powierzchnia zabudowy gospodarczej i 
garacowej nie moce przekraczać 35 % 
powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego. 
l) WysokoWć budynku gospodarczego/garacu 
jedna kondygnacja nadziemna (dachy 
dwuspadowe, kryte dachówk> ceramiczn> w 
kolorze czerwonym). 

3. Zasady podziału 
nieruchomoWci 

Według rysunku planu. 

4. Zasady ochrony 
Wrodowiska, 
przyrody i 
krajobrazu 
kulturowego 

Ustalenia zawarte w § 6. 

5. Zasady obsługi w 
zakresie 
komunikacji 

a) Źojazd do działek budowlanych z drogi 
gminnej KŹ1 oraz z dróg wewnCtrznych KŹW2, 
KDW3, KDW4. 
b) Zapewnić minimum 1 miejsce parkingowe w 
ramach poszczególnej działki budowlanej. 
 

6. Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

Ustalenia zawarte w § 7. 

7. Tymczasowe 
ucytkowanie i 
zagospodarowanie 
terenu 

Źo czasu realizacji planu teren nalecy ucytkować 
w sposób dotychczasowy. 

 
3. Karta terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami MN 
 

Symbol terenu MN7, MN8, MN9, MN10 

1. Przeznaczenie 
terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostoj>ca. 

2. Zasady kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

a) Na wyznaczonej działce zezwala siC na 
lokalizacjC jednego budynku mieszkalnego i 
jednego budynku gospodarczego lub garacu lub 
jednego budynku gospodarczo - garacowego. 
b) Powierzchnia biologicznie czynna działki 
minimum 50 %. 
c) Powierzchnia zabudowy max. 30 %. 
d) Obowi>zuj>ce linie zabudowy dla nowo 
projektowanych budynków 6 m od linii 
rozgraniczaj>cej z drogami dojazdowymi. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu. 
e) SzerokoWć elewacji frontowej max. 12 m. 
Ustalenia dotycz>ce budynków mieszkalnychŚ 
f) WysokoWć zabudowy dwie kondygnacje 
nadziemne (w tym poddasze ucytkowe). 
WysokoWć budynków w przedziale od 8 do 10 m. 
g) Poziom posadowienia parteru projektowanej 
zabudowy wzglCdem naturalnego ukształtowania 
terenu nie wiCksza nic 0,6 m. 
h) Źachy budynków kształtować jako 
dwuspadowe o k>cie nachylenia połaci 40-45º. 
Dachy kryte dachówk> ceramiczn> w kolorze 
czerwonym. 
i) Kalenice kształtować prostopadle do 
obowi>zuj>cej linii zabudowy. 
Ustalenia dotycz>ce budynków 
gospodarczych/garacyŚ 
j) Powierzchnia zabudowy gospodarczej i 
garacowej nie moce przekraczać 35 % 
powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego. 
k) WysokoWć budynku gospodarczego/garacu 
jedna kondygnacja nadziemna (dachy 
dwuspadowe, kryte dachówk> ceramiczn> w 
kolorze czerwonym). 

3. Zasady podziału 
nieruchomoWci 

Według rysunku planu. 

4. Zasady ochrony 
Wrodowiska, przyrody 
i krajobrazu 
kulturowego 

Ustalenia zawarte w § 6. 

5. Zasady obsługi w 
zakresie komunikacji 

a) Źojazd do działek budowlanych z dróg 
gminnych KŹ1, KŹ2 oraz z dróg wewnCtrznych 
KDW2, KDW3. 
b) Zapewnić minimum 1 miejsce parkingowe w 
ramach poszczególnej działki budowlanej. 

6. Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

Ustalenia zawarte w § 7. 

7. Tymczasowe 
ucytkowanie i 
zagospodarowanie 
terenu 

Źo czasu realizacji planu teren nalecy ucytkować 
w sposób dotychczasowy. 

 
4. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem MNU 
 

Symbol terenu MNU 
1. Przeznaczenie 

terenu 
Zabudowa mieszkaniowo-usługowa. 

2. Zasady kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

a) Na wyznaczonej działce zezwala siC na 
lokalizacjC budynku mieszkalnego z funkcj> 
usługow> oraz budynku gospodarczo - 
garacowego. 
b) Powierzchnia biologicznie czynna działki 
minimum 20 %. 
c) Powierzchnia zabudowy max. 30 %. 
d) Obowi>zuj>ca linia zabudowy 6 m od linii 
rozgraniczaj>cej z drog> KŹ1. 
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Ustalenia dotycz>ce budynku mieszkalnego z 
usługamiŚ 
e) WysokoWć zabudowy dwie kondygnacje 
nadziemne (w tym poddasze ucytkowe). 
WysokoWć budynków w przedziale od 8 do 10 m. 
f) Źachy budynków kształtować jako 
dwuspadowe o k>cie nachylenia połaci 40-45º. 
Źachy kryte dachówk> ceramiczn> w kolorze 
czerwonym. 
g) Kalenice kształtować prostopadle do 
obowi>zuj>cej linii zabudowy. 
Ustalenia dotycz>ce budynku gospodarczo - 
garacowegoŚ 
h) Powierzchnia zabudowy gospodarczo-
garacowej nie moce przekraczać 35 % 
powierzchni zabudowy budynku usługowego. 
i) WysokoWć budynku jedna kondygnacja 
nadziemna (dachy dwuspadowe, kryte 
dachówk> ceramiczn> w kolorze czerwonym). 

3. Zasady podziału 
nieruchomoWci 

Według rysunku planu. 

4. Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków 

Ustalenia zawarte w § 5. 

5. Zasady ochrony 
Wrodowiska, przyrody 
i krajobrazu 
kulturowego 

Ustalenia zawarte w § 6. 

6. Zasady obsługi w 
zakresie komunikacji 

a) Źojazd do działki budowlanej z dróg gminnych 
oznaczonych w planie symbolami KD1 i KD2. 
b) Miejsca parkingowe zapewnić w ramach 
projektowanej działki budowlanej. W iloWci 
minimalnej 3 stanowisk na 100 m

2
 powierzchni 

usługowej oraz 1 miejsca postojowego dla 
funkcji mieszkalnej. 

7. Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

Ustalenia zawarte w § 7. 

8. Tymczasowe 
ucytkowanie i 
zagospodarowanie 
terenu 

Źo czasu realizacji planu teren nalecy ucytkować 
w sposób dotychczasowy. 

 
5. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem U 
Symbol terenu U 

1. Przeznaczenie 
terenu 

Zabudowa usługowa - ucytecznoWci publicznej. 

2. Zasady kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

a) Teren zabudowy ucytecznoWci publicznej z 
dopuszczeniem usług nieuci>cliwych. 
b) Istniej>ca zabudowa adaptowana. Źopuszcza 
siC rozbudowC w postaci jednej bryły lub 
kompleksu budynków ze sob> poł>czonych. 
c) Powierzchnia biologicznie czynna minimalnie 
20 %. 
d) Powierzchnia zabudowy max 30 %. 
e) Nieprzekraczalna linia zabudowy nie mniej nic 
4 m od drogi KD1 i 6 m od drogi KDW1. 
f) WysokoWć zabudowy do dwóch kondygnacji 
naziemnych (w tym poddasze ucytkowe). 
g) Poziom posadowienia parteru wzglCdem 
naturalnego ukształtowania terenu nie wiCksza 
nic 0,8 m. 
h) Źachy budynków kształtować jako 
dwuspadowe o k>cie nachylenia połaci 40-45º. 
Źachy kryte dachówk> ceramiczn> w kolorze 
czerwonym. Kalenice kształtować równolegle lub 
prostopadle do linii rozgraniczaj>cych z drogami 
dojazdowymi. 

3. Zasady podziału 
nieruchomoWci 

Według rysunku planu. 

4. Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków 

Ustalenia zawarte w § 5. 

5. Zasady ochrony 
Wrodowiska, przyrody 
i krajobrazu 
kulturowego 

Ustalenia zawarte w § 6. 

6. Zasady obsługi w 
zakresie komunikacji 

a) Dojazd do terenu U z drogi gminnej KD1. 
b) Miejsca parkingowe zapewnić w granicach 
wyznaczonej funkcji usługowej oraz na terenach 
ZP1 i ZP2 wzdłuc pasa drogowego KŹ1 w iloWci 
nie mniejszej nic 10 stanowisk. 

7. Zasady obsługi w 
zakresie 

Ustalenia zawarte w § 7. 

infrastruktury 
technicznej 

8. Tymczasowe 
ucytkowanie i 
zagospodarowanie 
terenu 

Źo czasu realizacji planu teren nalecy ucytkować 
w sposób dotychczasowy. 

 
6. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem US 
 

Symbol terenu US 

1. Przeznaczenie 
terenu 

Teren sportu i rekreacji. 

2. Zasady kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

a) Projektowany zespół obiektów sportowych w 
szczególnoWciŚ wielofunkcyjne boisko sportowe 
wraz z niezbCdnymi obiektami towarzysz>cymi 
takimi jak: sanitariaty, szatnie i budynki 
gospodarcze. 
b) Nieprzekraczalna linia zabudowy - według 
rysunku planu w tym 6 m od linii rozgraniczaj>cej 
z drog> gminn> KŹ1, 15 m od osi gazoci>gu 
wysokiego ciWnienia zlokalizowanego na terenie 
ZP3. 
c) WysokoWć zabudowy jedna kondygnacja 
ucytkowa. 
d) Źachy budynków kształtować jako 
dwuspadowe o k>cie nachylenia połaci 35-45º. 
Źachy kryte dachówk> ceramiczn> w kolorze 
czerwonym. Kalenice kształtować równolegle lub 
prostopadle do wyznaczonej na rysunku linii 
zabudowy. 
e) Poziom posadowienia parteru wzglCdem 
naturalnego ukształtowania terenu nie wiCksza 
nic 0,6 m. 

3. Zasady podziału 
nieruchomoWci 

Według rysunku planu. 

4. Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków 

Ustalenia zawarte w § 5. 

5. Zasady ochrony 
Wrodowiska, przyrody 
i krajobrazu 
kulturowego 

Ustalenia zawarte w § 6. 

6. Zasady obsługi w 
zakresie komunikacji 

a) Dojazd do terenu z gminnej drogi KD1. 
b) Miejsca parkingowe zapewnia teren KP. 

7. Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

Ustalenia zawarte w § 7. 

8. Tymczasowe 
ucytkowanie i 
zagospodarowanie 
terenu 

Źo czasu realizacji planu teren nalecy ucytkować 
w sposób dotychczasowy. 

 
7. Karta terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami ZP 
Symbol terenu ZP1, ZP2 

1. Przeznaczenie 
terenu 

Tereny zieleni urz>dzonej. 

2. Zasady kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

a) Teren zieleni wysokiej i niskiej wraz z 
elementami małej architektury. 
b) Wzdłuc linii rozgraniczaj>cej z drog> KŹ1 
zezwala siC lokalizacjC miejsc postojowych do 
obsługi terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem U. 

3. Zasady podziału 
nieruchomoWci 

Według rysunku planu. 

4. Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków 

Ustalenia zawarte w § 5. 

5. Zasady ochrony 
Wrodowiska, przyrody 
i krajobrazu 
kulturowego 

Ustalenia zawarte w § 6. 

6. Zasady obsługi w 
zakresie komunikacji 

Źojazd do terenów zieleni urz>dzonej 
bezpoWrednio z gminnej drogi oznaczonej w 
planie symbolem KD1. 

7. Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

Ustalenia zawarte w § 7. 

8. Tymczasowe 
ucytkowanie i 
zagospodarowanie 
terenu 

Źo czasu realizacji planu teren nalecy ucytkować 
w sposób dotychczasowy. 
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8. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem ZP 
 

Symbol terenu ZP3 

1. Przeznaczenie 
terenu 

Tereny zieleni urz>dzonej. 

2. Zasady kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

a) Projektowany teren zieleni wysokiej i niskiej z 
rezerwacj> technicznego pasa terenu wzdłuc 
przebiegu sieci gazowej wysokiego ciWnienia. 
b) W pasie technicznym o szerokoWci 3 m po obu 
stronach osi gazoci>gu wysokiego ciWnienia 
ustala siC zakazŚ nasadzeM zieleni niskiej i 
wysokiej, zmieniania rzCdnych terenu oraz 
projektowania dróg i chodników. 

3. Zasady podziału 
nieruchomoWci 

Według rysunku planu. 

4. Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków 

Ustalenia zawarte w § 5. 

5. Zasady ochrony 
Wrodowiska, przyrody 
i krajobrazu 
kulturowego 

Ustalenia zawarte w § 6. 

6. Zasady obsługi w 
zakresie komunikacji 

Źojazd do terenów zieleni urz>dzonej z drogi 
gminnej oznaczonej w planie symbolem KD1 
oraz z drogi wewnCtrznej oznaczonej symbolem 
KDW2 i parkingu KP. 

7. Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

Ustalenia zawarte w § 7. 

8. Tymczasowe 
ucytkowanie i 
zagospodarowanie 
terenu 

Do czasu realizacji planu teren nalecy ucytkować 
w sposób dotychczasowy. 

 
9. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KD 
 

Symbol terenu KD1 
1. Przeznaczenie 

terenu 
Teren gminnej drogi dojazdowej. 

2. Zasady kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

Droga o nawierzchni utwardzonej. Minimalna 
szerokoWć jezdni w przekroju poprzecznym  
5,0 m (2 x 2,5 m). Minimalna szerokoWć drogi w 
liniach rozgraniczaj>cych 10,0 m. Chodniki jedno 
lub dwustronne przygotowane w zalecnoWci od 
sposobu zagospodarowania terenów 
przyległych. 

3. Zasady podziału 
nieruchomoWci 

Według rysunku planu. 

4. Zasady obsługi w 
zakresie komunikacji 

Źrogi dojazdowe posiadaj> bezpoWrednie 
poł>czenie z gminnym układem 
komunikacyjnym. 

5. Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

Ustalenia zawarte w § 7. 

6. Tymczasowe 
ucytkowanie i 
zagospodarowanie 
terenu 

Źo czasu realizacji planu teren nalecy ucytkować 
w sposób dotychczasowy. 

 
10. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KD 
Symbol terenu KD2 

1. Przeznaczenie 
terenu 

Teren gminnej drogi dojazdowej. 

2. Zasady kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

Drogi o nawierzchni utwardzonej. Minimalna 
szerokoWć jezdni w przekroju poprzecznym  
6,0 m (2 x 3 m). Minimalna szerokoWć drogi w 
liniach rozgraniczaj>cych 12,0 m. Chodniki jedno 
lub dwustronne przygotowane w zalecnoWci od 
sposobu zagospodarowania terenów 
przyległych. 

3. Zasady podziału 
nieruchomoWci 

Według rysunku planu. 

4. Zasady obsługi w 
zakresie komunikacji 

Źrogi dojazdowe posiadaj> bezpoWrednie 
poł>czenie z gminnym układem 
komunikacyjnym. 

5. Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

Ustalenia zawarte w § 7. 

6. Tymczasowe Źo czasu realizacji planu teren nalecy ucytkować 

ucytkowanie i 
zagospodarowanie 
terenu 

w sposób dotychczasowy. 

 
11. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KDW 
 

Symbol terenu KDW1 
1. Przeznaczenie 

terenu 
Teren drogi wewnCtrznej. 

2. Zasady kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

Droga docelowo o nawierzchni utwardzonej, 
jedno jezdniowej. Minimalna szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych 6,0 m. 

3. Zasady podziału 
nieruchomoWci 

Według rysunku planu. 

4. Zasady obsługi w 
zakresie komunikacji 

Źroga wewnCtrzna bezpoWrednio poł>czona z 
drog> gminn> KŹ1. 

5. Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

Ustalenia zawarte w § 7. 

 
12. Karta terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami KDW 
 

Symbol terenu KDW2, KDW3 
1. Przeznaczenie 

terenu 
Teren drogi wewnCtrznej. 

2. Zasady kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

Droga docelowo o nawierzchni utwardzonej, 
jednojezdniowej. Minimalna szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych 8,0 m. 

3. Zasady podziału 
nieruchomoWci 

Według rysunku planu. 

4. Zasady obsługi w 
zakresie komunikacji 

Źrogi wewnCtrzne bezpoWrednio poł>czone z 
drogami gminnymi KD1 i KD2. 

5. Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
techniczne 

Ustalenia zawarte w § 7. 

 
13. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KDW 
 

Symbol terenu KDW4 

1. Przeznaczenie 
terenu 

Teren drogi wewnCtrznej. 

2. Zasady kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

Droga docelowo o nawierzchni utwardzonej, 
jednojezdniowej. Minimalna szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych 6,0 m. 

3. Zasady podziału 
nieruchomoWci 

Według rysunku planu. 

4. Zasady obsługi w 
zakresie komunikacji 

Źroga wewnCtrzna poł>czona z drog> gminn> 
KD1 przez teren drogi KDW2. 

5. Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
techniczne 

Ustalenia zawarte w § 7. 

 
14. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KP 
Symbol terenu KP 

1. Przeznaczenie 
terenu 

Teren parkingu ogólnodostCpnego - do obsługi 
terenu US 

2. Zasady kształtowania 
i zagospodarowania 
terenu 

a) Na wyznaczonej działce przewiduje siC 
lokalizacjC minimum 40 stanowisk postojowych 
w tym przynajmniej 3 stanowisk postojowych dla 
osób niepełnosprawnych. 
b) Parking o nawierzchni utwardzonej, 
przepuszczalnej. 

3. Zasady podziału 
nieruchomoWci 

WielkoWć terenu według rysunku planu. 

4. Zasady obsługi w 
zakresie komunikacji 

Obsługa komunikacyjna z drogi KŹW4. 

5. Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

Ustalenia zawarte w § 7. 

6. Tymczasowe 
ucytkowanie i 
zagospodarowanie 
terenu 

Źo czasu realizacji planu teren nalecy ucytkować 
w sposób dotychczasowy. 
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ń5. Karta terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami KPP 
 

Symbol terenu KPP1, KPP2 

1. Przeznaczenie 
terenu 

Tereny komunikacji pieszej. 

2. Zasady kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

a) SzerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 4,0 m. 
b) Nawierzchnia z materiałów przepuszczalnych 
wody opadowe. 

3. Zasady podziału 
nieruchomoWci 

Według rysunku planu. 

4. Zasady obsługi w 
zakresie komunikacji 

Ci>gi piesze posiadaj> bezpoWrednie poł>czenie 
z układem istniej>cych i projektowanych dróg 
dojazdowych. Stanowi> ułatwienie komunikacji 
pieszej z obszaru projektowanej zabudowy do 
centrum wsi. 

5. Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

Ustalenia zawarte w § 7. 

6. Tymczasowe 
ucytkowanie i 
zagospodarowanie 
terenu 

Źo czasu realizacji planu teren nalecy ucytkować 
w sposób dotychczasowy. 

 
16. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem T 
 

Symbol terenu T 
1. Przeznaczenie 

terenu 
Lokalizacja urz>dzenia infrastruktury technicznej 
- stacja transformatorowa. 

2. Zasady kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

Istniej>ce urz>dzenie do adaptacji. 

3. Zasady ochrony 
Wrodowiska, przyrody 
i krajobrazu 
kulturowego 

Ustalenia zawarte w § 6. 

4. Zasady obsługi w 
zakresie komunikacji 

Dojazd do stacji transformatorowej z drogi KD1. 

5. Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

Ustalenia zawarte w § 7. 

 
§ ńŃ. Zadania dla realizacji celów publicznych w 

granicach opracowania planu. 
 
1. W granicach planu do zadaM dla realizacji celów 

publicznych w rozumieniu przepisów art. 2, pkt 5 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nalec>Ś 
  1) modernizacja i budowa dróg publicznych, parkingów, 

terenów sportu i rekreacji oraz komunikacji pieszej 
oznaczonych symbolami KD, KP, US, KPP, 

  2) budowa zewnCtrznych sieci i urz>dzeM technicznego 
uzbrojenia terenu w zakresie zaopatrzenia w wodC, 
odprowadzania Wcieków oraz kanalizacji deszczowej w 
zakresie układu dróg gminnych. 

 
2. Udział Gminy Biskupiec w finansowaniu w/w zadaM 

bCdzie okreWlony właWciwymi uchwałami Rady Miejskiej w 
Biskupcu w wieloletnich planach inwestycyjnych w trybie 
przepisów o finansach publicznych, stosownie do 
mocliwoWci budcetowych gminy. 

 
§ ńń. Stawki dla naliczenia opłat planistycznych. 

Ustala siC dla poszczególnych terenów nastCpuj>ce 
stawki procentowe dla ustalenia opłaty, o której mowa w 
art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, wnoszonej na rzecz gminy: 
 

L.p. Symbol i przeznaczenie terenu 
Stawka procentowa  

opłaty 

1. MN1 - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostoj>cej 

30 % 

2. MN2 - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostoj>cej 

30 % 

3. MN3 - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostoj>cej 

30 % 

4. MN4 - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostoj>cej 

30 % 

5. MN5 - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostoj>cej 

30 % 

6. MN6 - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostoj>cej 

30 % 

7. MN7 - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostoj>cej 

30 % 

8. MN8 - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostoj>cej 

30 % 

9. MN9 - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostoj>cej 

30 % 

10. MN10 - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostoj>cej 

30 % 

11. MNU - tereny zabudowy mieszkaniowo-
usługowej 

30 % 

12. U - tereny usługowe - ucytecznoWci publicznej 30 % 
13. US - tereny sportu i rekreacji 30 % 

14. ZP1 - tereny zieleni urz>dzonej 30 % 
15. ZP2 - tereny zieleni urz>dzonej 30 % 
16. ZP3 - tereny zieleni urz>dzonej 30 % 
17. KD1 - tereny dróg publicznych nie ma zastosowania 
18. KD2 - tereny dróg publicznych nie ma zastosowania 
19. KDW1 - tereny dróg wewnCtrznych 30 % 

20. KDW2 - tereny dróg wewnCtrznych 30 % 
21. KDW3 - tereny dróg wewnCtrznych 30 % 
22. KDW4 - tereny dróg wewnCtrznych 30 % 
23. KP - teren parkingu 30 % 
24. KPP1 - tereny komunikacji pieszej 30 % 
25. KPP2 - tereny komunikacji pieszej 30 % 
26. T - teren stacji transformatorowej 30 % 

 
§ ń2. Postanowienia koMcowe. 
 
1. Wykonanie uchwały powierza siC Burmistrzowi 

Biskupca.  
 
2. Burmistrz Biskupca przechowuje i udostCpnia do 

wgl>du plan oraz wydaje w jego przedmiocie stosowne 
wypisy i wyrysy oraz zaWwiadczenia.  

 
3. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od daty 

jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. Uchwała podlega równiec 
publikacji na stronie internetowej UrzCdu Miejskiego w 
Biskupcu. 
 

Przewodnicz>ca Rady Miejskiej 
Alina Radziszewska 
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr V/25/2011 
Rady Miejskiej w Biskupcu 
z dnia 24 marca 2011 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr V/25/2011 
Rady Miejskiej w Biskupcu 
z dnia 24 marca 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Parleza Wielka, obrCb Lipowo, 

gmina Biskupiec. 
 

Źziałaj>c na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennego 
(Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) Rada Miejska w Biskupcu stwierdza zgodnoWć ustaleM miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Parleza Wielka, obrCb Lipowo, gmina Biskupiec z ustaleniami zmiany „Studium 
UwarunkowaM i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biskupiec” uchwalonego uchwał> 
Nr XLII/309/06 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 25 lipca 2006 r. 

 
Zmiana „Studium UwarunkowaM i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biskupiec” zakłada, ce 

mieszkalnictwo na terenie gminy bCdzie utrzymywane i rozwijane w mieWcie Biskupiec oraz w obrCbie zwartych jednostek 
osadniczych. 
 
 

Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr V/25/2011 
Rady Miejskiej w Biskupcu 
z dnia 24 marca 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Parleza Wielka, obrCb Lipowo, gmina Biskupiec. 
 

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 
póan. zmianami) Rada Miejska w Biskupcu rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Parleza Wielka, obrCb Lipowo, gmina Biskupiec. 
 

 
 
 

Zał>cznik Nr 4 
do uchwały Nr V/25/2011 
Rady Miejskiej w Biskupcu 
z dnia 24 marca 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

nalec>cych do zadaM własnych miasta zwi>zanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
wsi Parleza Wielka, obrCb Lipowo, gmina Biskupiec. 

 
W granicach planu miasto realizuje zadania własne zwi>zane z modernizacj> i budow> dróg publicznych, parkingów, 

terenów sportu i rekreacji oraz komunikacji pieszej. 
Realizacja inwestycji budowy dróg oraz ich uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej ujCta bCdzie w Wieloletnim Planie 

Inwestycyjnym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. 
Oznaczenie 

nieruchomoWci, której 
dotyczy uwaga 

TreWć 
uwagi 

Ustalenia 
Projektu planu dla nieruchomoWci, 

której dotyczy uwaga 

RozstrzygniCcie Rady Miejskiej 
w sprawie rozpatrzenia uwagi 

uwaga uwzglCdniona uwaga nieuwzglCdniona 

1 2 3 4 5 6 

 
 
 

 

 

 
Brak uwag 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


