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  c) pod lp.5. Uwzgl�dniono uwagi wniesione pod lp. 5 ppkt 2 i 3, poniewa� nie naruszaj� interesu prawnego osób trzecich, nie 
koliduj� z obowi�zuj�cymi przepisami prawa oraz nie wpływaj� w zasadniczych kwestiach na rozwi�zania funkcjonalno-
przestrzenne w/w planu. Nie uwzgl�dniono uwag dotycz�cych zmiany przeznaczenia działek o nr geodezyjnych 136 i 137/48 na 
cele zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej, poniewa� w/w działki nie posiadaj� zgody na zmian� przeznaczenia gruntów 
le�nych na cele niele�ne uzyskanej w trybie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i le�nych. 

 
W tym stanie rzeczy Rada Gminy Szczytno nie znajduje kwalifikacji naruszenia interesu prawnego wnosz�cych uwagi, 

poniewa� działanie rady w sprawie mie�ci si� w granicach obowi�zuj�cych norm materialnych i prawnych, uprawniaj�cych 
w ramach ustawowej samodzielno�ci planistycznej gminy samorz�dowej do przeznaczenia przedmiotowego terenu na cele 
ustalone jak w projekcie planu. 
 

3. W zwi�zku z tre�ci� § 9 pkt 10 uchwały, ustalone w granicach planu zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 
technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, b�d� finansowane 
w trybie przepisów o finansach publicznych stosownie do mo�liwo�ci bud�etowych gminy. 
 
 
 
 

1005 

UCHWAŁA Nr XXX/185/09 

Rady Gminy Szczytno 

z dnia 4 marca 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego w obr Abie geodezyjnym  

Lipowa Góra Zachód, Szczycionek. 

 
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. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.  
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i 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 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492,  
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r.  
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123,  
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 
poz. 1413) Rada Gminy Szczytno uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1. 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego w obr�bie geodezyjnym Lipowa Góra 
Zachód, Szczycionek, zwany dalej „planem”. 
 

2. Ustalenia planu stanowi� tre�� niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 1. Granice planu okre�la uchwała Nr XLVI/276/06 
Rady Gminy Szczytno z dnia 30 czerwca 2006 r. w 
sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w obr�bie 
geodezyjnym Nowe Gizewo, Lipowa Góra Zachód, 
Szczycionek. 

 
2. Rysunek planu, sporz�dzony na mapie zasadniczej 

w skali 1:2000, stanowi zał�cznik Nr 1 do uchwały i 
obowi�zuje w nast�puj�cym zakresie ustale� planu: 
 
  a) granic planu; 
 
  b) linii rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym przeznaczeniu 

i zasadach zagospodarowania; 
 
  c) nieprzekraczalnych linii zabudowy; 

 
  d) lokalizacji obiektów zabytkowych wpisanych do 

ewidencji zabytków; 
 
  e) granicy strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska 

archeologicznego; 
 
  f) granicy terenów zagro�onych osuwaniem si� mas 

ziemnych; 
 
  g) granicy „Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza 

Olszty�skiego”; 
 
  h) granicy obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 

2000 „Puszcza Napiwodzko-Ramucka”; 
 
  i) lokalizacji gazoci�gu wysokiego ci�nienia DN 150 PN 

6,3 MPa relacji Szczytno - Mr�gowo; 
 
  j) lokalizacji �cie�ki pieszo - rowerowej; 
 
  k) oznacze� przeznaczenia terenu na cele:  

MN - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  
MN/U - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
usługowej; MW - zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej; MR - zabudowy zagrodowej;  
UA - zabudowy usług publicznych, U - zabudowy 
usługowej; US - sportu i rekreacji; P - zabudowy 
produkcyjno-składowo-usługowej; ZD - ogrodów 
działkowych; Z - zieleni nieurz�dzonej; ZI - zieleni 
izolacyjnej; ZL - zieleni le�nej; R - rolne; WS - wód 
powierzchniowych; W - wodoci�gów (uj�cie wody);  
E - elektroenergetyki - linia 110 kV; KP - zespołu 
gara�owego; KD - dróg publicznych; KDW - dróg 
wewn�trznych; KDj - ci�gów pieszo-jezdnych. 

 
3. Rozstrzygni�cia wymagane przepisami art. 20 ust. 1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
zawiera zał�cznik Nr 2 do uchwały. 
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§ 3. Ustalenia dotycz�ce przeznaczenia terenu. 
 
1. 

 

Oznaczenie terenu Przeznaczenie terenu na cele: 
1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 
7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 
12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 
16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 
20MN, 21MN, 22MN 

zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
 

1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługowej 

1MW zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

1MR zabudowy zagrodowej 
1UA zabudowy usług publicznych 
2UA zabudowy usług publicznych, w 

tym kotłowni olejowej 
1U zabudowy usługowej 
1US sportu i rekreacji 
1P zabudowy produkcyjno-składowo-

usługowej 
1ZD, 2ZD ogrodów działkowych 
1Z, 2Z, 3Z zieleni nieurz�dzonej 
1ZI, 2ZI zieleni izolacyjnej 
1ZL, 2ZL zieleni le�nej 
1R rolne 
1WS, 2WS, 3WS wód powierzchniowych 
1W wodoci�gów (uj�cie wody) 
1E, 2E, 3E, 4E elektroenergetyki – linia 110 kV 
1KP zespołu gara�owego 
1KD, 2KD, 3KD, 4KD, 5KD, 6KD, 
7KD 

dróg publicznych 
 

1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 
5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 
9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 
13KDW, 14KDW, 15KDW, 16KDW, 
17KDW, 18KDW, 19KDW, 20KDW, 
21KDW 

dróg wewn�trznych 
 

1KDj, 2KDj, 3KDj, 4KDj, 5KDj, 6KDj ci�gów pieszo-jezdnych 
 

2. W granicach planu ustala si� nast�puj�ce 
lokalizacje inwestycji celu publicznego, o których mowa w 
przepisach art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym: 
 
  a) budowa i roboty budowlane drogi krajowej na terenie 

oznaczonym symbolem 1KD (ponadlokalny cel publiczny), 
 
  b) roboty budowlane gazoci�gu wysokiego ci�nienia  

DN 150 PN 6,3 MPa relacji Szczytno - Mr�gowo oraz 
budowa projektowanego gazoci�gu DN 300 PN 6,3 Pa 
relacji Szczytno - Mr�gowo (ponadlokalny cel publiczny), 

 
  c) roboty budowlane sieci elektroenergetycznych WN na 

terenach oznaczonych symbolami: 1E-4E (ponadlokalny 
cel publiczny), 

 
  d) roboty budowlane drogi publicznej na terenach 

oznaczonych w rysunku planu symbolami: 2-3KD 
(ponadlokalny cel publiczny), 

 
  e) roboty budowlane zabudowy usług publicznych, na 

terenach oznaczonych symbolami: 1UA i 2UA (lokalny 
cel publiczny), 

 
  f) budowa i roboty budowlane dróg publicznych na 

terenach oznaczonych symbolami 4KD - 7KD, na 
zasadach okre�lonych w § 11 uchwały (lokalny cel 
publiczny), 

 
  g) budowa sieci wodoci�gowych, kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej, na zasadach okre�lonych w § 11 uchwały 
(lokalny cel publiczny), 

 

  h) budowa sieci elektroenergetycznych SN, nN oraz sieci 
gazowej DN na zasadach okre�lonych w § 11 uchwały 
(lokalny cel publiczny). 

 
  i) budowa boiska sportowego na terenie oznaczonym 

symbolem 1US (lokalny cel publiczny), 
 
  j) opieka nad nieruchomo�ciami stanowi�cymi zabytki w 

rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami. 

 
§ 4. W granicach planu zasady ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego ustala si� poprzez zasady kształtowania 
zabudowy, w tym ustalenia nieprzekraczalnych linii zabudowy. 
 

§ 5. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony �rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego. 
 

1. W granicach planu dla terenu oznaczonego 
symbolem 3Z wprowadza si� zakaz zabudowy terenu 
obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót 
budowlanych za wyj�tkiem: 
 
  a) zewn�trznych sieci uzbrojenia i urz�dze� infrastruktury 

technicznej, 
 
  b) ci�gów spacerowych, 
 
  c) obiektów małej architektury i innych elementów 

urz�dzenia terenu wynikaj�cych z funkcji rekreacyjno-
wypoczynkowych 

 
2. W zagospodarowaniu terenów oznaczonych 

symbolami: 1-2ZL maja zastosowanie przepisy o lasach. 
 

3. W zagospodarowaniu linii brzegowej jeziora 
Domowe Du�e oraz jeziora Szczycionek maj� 
zastosowanie przepisy prawa wodnego. Zakazuje si� 
grodzenia terenu oznaczonego symbolem 3Z. 
 

4. Tereny oczek wodnych z długookresowym 
zaleganiem lustra wody na powierzchni (oznaczonych 
symbolami: 1-3WS) nale�y zagospodarowa� jako wody 
powierzchniowe na cele stawów o charakterze 
rekreacyjnym. 
 

5. Na terenach oznaczonych symbolami 1-2 ZD ustala 
si� mo�liwo�� zabudowy altanami i obiektami 
gospodarczymi o powierzchni zabudowy do 25 m² oraz 
wysoko�ci do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy 
dachach płaskich. 

 
6. Dla terenów oznaczonych symbolami 1-2ZD maj� 

zastosowanie przepisy o rodzinnych ogrodach działkowych. 
 

7. W granicach planu wskazuje si� (odpowiednio) w 
odniesieniu do poziomu hałasu nast�puj�ce rodzaje 
terenów, o których mowa w przepisach prawa ochrony 
�rodowiska: 
 
  a) pod zabudow� mieszkaniow� - tereny oznaczone 

symbolami: 1-22MN, 1MW; 
 
  b) na cele mieszkaniowo-usługowe - tereny oznaczone 

symbolami: 1-4MN/U. 
 

8. W granicach planu wskazuje si� teren wchodz�cy w 
skład ”Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza 
Olszty�skiego”, dla którego maj� zastosowanie przepisy 
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ustawy o ochronie przyrody wraz z rozporz�dzeniami 
wykonawczymi do w/w ustawy. 
 

9. W granicach planu wskazuje si� teren wchodz�cy w 
skład obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 
„Puszcza Napiwodzko-Ramucka” (kod obszaru: 
PLB280007), dla którego maj� zastosowanie przepisy 
ustawy o ochronie przyrody, ustawy Prawo Ochrony 
Brodowiska oraz rozporz�dzenie Ministra Brodowiska w 
sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. 
 

10. Dla terenów znajduj�cych si� w granicach obszaru 
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Puszcza 
Napiwodzko-Ramucka lub bezpo�rednio z nimi 
s�siaduj�cych nale�y przeprowadzi� post�powanie w 
sprawie oceny oddziaływania na �rodowisko w trybie 
przepisów o ochronie �rodowiska. 

 
11. W granicach planu – poza obszarem specjalnej 

ochrony ptaków Natura 2000 „Puszcza Napiwodzko-
Ramucka - nie zezwala si� na lokalizacj� robót 
budowlanych inwestycji: 
 
  a) wymagaj�cych sporz�dzenia raportu oddziaływania na 

�rodowisko w rozumieniu przepisów prawa ochrony 
�rodowiska - za wyj�tkiem inwestycji na terenie 
oznaczonym symbolem: 1KD, 

 
  b) mog�cych wymaga� sporz�dzenia raportu 

oddziaływania na �rodowisko w rozumieniu przepisów 
prawa ochrony �rodowiska, za wyj�tkiem terenów dróg 
publicznych oznaczonych symbolami 2KD - 7KD, sieci 
i urz�dze� wodno-kanalizacyjnych oraz inwestycji na 
terenie oznaczonym symbolem 1P. 

 
§ 6. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków. 
 

1. W granicach planu ustala si� stref� ochrony 
konserwatorskiej stanowiska archeologicznego, 
wpisanego do ewidencji zabytków (AZP 28-66/27). 
 

2. Roboty budowlane przeprowadzane w granicach strefy 
ochrony konserwatorskiej w/w stanowiska archeologicznego 
wymagaj� poprzedzenia ich archeologicznymi badaniami 
sonda�owymi, na które nale�y uzyska� pozwolenie 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
 

3. W granicach planu ustala si� ochron� ni�ej 
wymienionych obiektów wpisanych do ewidencji zabytków: 
 
  a) Kamionek, dom nr 21, działka nr 1/130, 
 
  b) Szczycionek, dom nr 15, działka nr 80. 
 

4. Roboty budowlane obiektów wymienionych w pkt 3 
wymagaj� uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w trybie przepisów o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. 
 

5. W w/w robotach budowlanych nale�y stosowa� 
materiały tradycyjne: drewno, cegł�, kamie�, tynki o 
wygl�dzie tradycyjnych tynków o kolorystyce i fakturze 
podobnej do w/w zabytkowej zabudowy s�siedniej. 
 

6. Now� zabudow� na terenach oznaczonych 
symbolami: 1MN - 3MN (ze wzgl�du na s�siedztwo 
obiektów zabytkowych wpisanych do ewidencji zabytków) 
nale�y projektowa� w nawi�zaniu do tradycyjnej 
(historycznej) zabudowy regionalnej. 

 
§ 7. Ustalenia dotycz�ce zagospodarowania terenu z 

tytułu przepisów prawa lotniczego.  
 

1. W granicach planu maj� zastosowanie przepisy 
prawa lotniczego wraz z Rozporz�dzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków, jakie powinny spełnia� 
obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska. 
 

2. Na terenie obj�tym planem obowi�zuj� nieprzekraczalne 
ograniczenia wysoko�ci zabudowy, okre�lone w dokumentacji 
rejestracyjnej lotniska Szczytno - Szymany. 
 

3. Obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, w tym 
napowietrzne linie, maszty, anteny, usytuowane w zasi�gu 
powierzchni podej�cia powinny by� ni�sze o co najmniej 
10 m od dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy wyznaczonej 
przez powierzchnie ograniczaj�ce. 
 

4. Wszystkie obiekty o wysoko�ci równej 100 m nad 
poziom terenu lub wi�cej stanowi� przeszkody lotnicze i 
dla zapewnienia bezpiecze�stwa ruchu cywilnych statków 
powietrznych wymagaj� uzgodnienia z Prezesem Urz�du 
Lotnictwa Cywilnego. 
 

§ 8. Ustalenia dotycz�ce parametrów i wska�ników 
kształtowania zabudowy: 
 

1. 
 

Oznaczenie terenu Parametry i wska�niki  
kształtowania zabudowy 

1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 
5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 
9MN, 10MN, 11MN, 
12MN, 13MN, 14MN, 
15MN, 16MN, 17MN, 
18MN, 19MN, 20MN, 
21MN, 22MN 

1. Dla istniej�cych obiektów budowlanych zezwala 
si� na rozbiórk� budynków, odbudow�, remont, 
rozbudow� i przebudow� w rozumieniu wła�ciwych 
przepisów budowlanych, z zastrze�eniem § 6.  
 
2. Zezwala si� na nadbudow� budynków 
istniej�cych.  
 
3. W/w nadbudowy budynków powinny by� 
kształtowane do wysoko�ci dwóch kondygnacji z 
ostatni� kondygnacj� w poddaszu u�ytkowym.  
 
4. Na działkach nie zabudowanych zezwala si� 
na budow� budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych. 
 
5. Na ka�dej z w/w działek budowlanych zezwala 
si� na lokalizacj� jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z jednym budynkiem 
gara�owym lub gospodarczym lub gospodarczo-
gara�owym.  
 
6. W/w budynki nale�y kształtowa� jako 
wolnostoj�ce budynki mieszkalne jednorodzinne.  
 
7. W w/ w zabudowie zezwala si� na lokalizacj� 
lokalu usługowego.  
 
8. Budynki mieszkalne nale�y kształtowa� o 
wysoko�ci dwóch kondygnacji nadziemnych, z 
drug� kondygnacj� w poddaszu u�ytkowym, z 
zastrze�eniem pkt 15.  
 
9. W granicach oznaczonego terenu na ka�dej z 
działek budowlanych:  
a) udział ł�cznej powierzchni zabudowy budynkiem 

mieszkalnym jednorodzinnym w powierzchni 
działki nie powinien przekroczy� wielko�ci 20%,  

b) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej w powierzchni działki powinien 
wynosi� 60%.  

 
10. Zadaszenia budynków nale�y kształtowa� w 
formie dachów dwuspadowych i wielospadowych, 
o k�cie nachylenia połaci dachowych do 
płaszczyzny przekroju poziomego budynku w 
przedziale 30º-45º.  
 
11. Budynki gara�owe (gospodarcze) nale�y 
kształtowa� o wysoko�ci jednej kondygnacji 
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nadziemnej.  
 
12. Zadaszenia w/w zabudowy gara�owej 
(gospodarczej) nale�y kształtowa� jak w 
punkcie 10.  
 
13. Powierzchnia zabudowy gara�owej 
(gospodarczej) nie powinna przekracza� 20% 
powierzchni zabudowy, ustalonej w punkcie 9a 
dla zabudowy mieszkaniowej.  
 
14. Ogrodzenia działek budowlanych nale�y 
kształtowa� jako a�urowe o maksymalnej 
wysoko�ci 120 cm od poziomu terenu, z 
wykluczeniem stosowania wypełnie� z elementów 
betonowych i �elbetowych. 
 
15. Na działce nr 11/13 zezwala si� na 
kształtowanie zabudowy o wysoko�ci jednej 
kondygnacji nadziemnej.  
 

1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 
4MN/U 

1. Zabudow� nale�y kształtowa� jako wolnostoj�ce 
budynki mieszkalne jednorodzinne i usługowe.  
 
2. Na ka�dej z działek budowlanych zezwala si� 
na lokalizacj� jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego oraz jednego budynku 
usługowego lub jednego budynku mieszkaniowo-
usługowego.  
 
3. Na ka�dej z działek budowlanych zezwala si� 
na lokalizacj� jednego budynku gara�owego lub 
gospodarczego lub gospodarczogara�owego. 
 
4. Budynki mieszkalne i usługowe lub mieszkalno-
usługowe nale�y kształtowa� o wysoko�ci dwóch 
kondygnacji nadziemnych, z drug� kondygnacj� w 
poddaszu u�ytkowym.  
 
5. W granicach oznaczonego terenu na ka�dej z 
działek budowlanych:  
a) udział ł�cznej powierzchni zabudowy 

budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub 
usługowym w powierzchni działki nie powinien 
przekroczy� wielko�ci 20%, a w przypadku 
zabudowy budynkiem mieszkaniowo-
usługowym - 30%,  

b) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej w powierzchni działki powinien 
wynosi� 60%.  

 
6. Zadaszenia budynków nale�y kształtowa� w 
formie dachów dwuspadowych i wielospadowych, 
o k�cie nachylenia połaci dachowych do 
płaszczyzny przekroju poziomego budynku w 
przedziale 30º-45º.  
 
7. Budynki gara�owe (gospodarcze) nale�y 
kształtowa� o wysoko�ci jednej kondygnacji 
nadziemnej.  
 
8. Zadaszenia w/w zabudowy gara�owej 
(gospodarczej) nale�y kształtowa� jak w 
punkcie 6.  
 
9. Powierzchnia zabudowy w/w budynkami nie 
powinna przekracza� 20% powierzchni 
zabudowy, ustalonej w punkcie 5a dla 
zabudowy mieszkaniowej. 
 
10. W pokryciach dachowych zabudowy 
nale�y stosowa� dachówk� ceramiczn� lub 
blachodachówk� i dachówk� cementow� w 
kolorze czerwonym.  
 
11. Ogrodzenia działek budowlanych nale�y 
kształtowa� jako a�urowe o maksymalnej 
wysoko�ci 120 cm od poziomu terenu, z 
wykluczeniem stosowania wypełnie� z 
elementów betonowych i �elbetowych. 
 

1MW 1. Dla istniej�cych obiektów budowlanych 
zezwala si� na: rozbiórk� budynków, budow�, 
odbudow�, remont, rozbudow� i przebudow� w 
rozumieniu wła�ciwych przepisów budowlanych. 
 
2. Nie zezwala si� na nadbudow� budynków 
istniej�cych. 
 
 

3. Zezwala si� na uzupełnienia zabudowy 
o budynki mieszkalne wielorodzinne i 
mieszkaniowo-usługowe. 
 
4. Uzupełnienia zabudowy nale�y kształtowa� 
do maksymalnej wysoko�ci:  
a) trzech kondygnacji nadziemnych  
    (z ostatni� kondygnacj� w poddaszu 

u�ytkowym) w przypadku zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, 

b) dwóch kondygnacji nadziemnych 
    (z ostatni� kondygnacj� w poddaszu 
    u�ytkowym) w przypadku zabudowy 
    usługowej.  
 
5. Zadaszenia budynków nale�y kształtowa� w 
formie dachów dwuspadowych i wielospadowych, 
o k�cie nachylenia połaci dachowych do 
płaszczyzny przekroju poziomego budynku w 
przedziale 30º-45º, krytych dachówk� ceramiczn�. 
 
6. Zezwala si� na lokalizacj� usług w parterach 
pierzei ulicznych zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej.  
 
7. W zagospodarowaniu terenu ka�dej z działek 
budowlanych nale�y zachowa� minimum 30% 
powierzchni działki jako biologicznie czynnej. 
 

1MR 1. Dla istniej�cych obiektów budowlanych 
zezwala si� na: rozbiórk� budynków,  
odbudow�, remont, rozbudow� i przebudow� w 
rozumieniu wła�ciwych przepisów budowlanych. 
 
2. Na oznaczonych terenach nale�y lokalizowa� 
budynki mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze 
w zabudowie zagrodowej.  
 
3. Zezwala si� na nadbudow� budynków 
istniej�cych. 
 
4. Zezwala si� na uzupełnienia zabudowy jednym 
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnymi. 
 
5. Uzupełnienia zabudowy nale�y kształtowa� do 
wysoko�ci dwóch kondygnacji nadziemnych, z 
drug� kondygnacj� w poddaszu u�ytkowym.  
 
6. Zadaszenia budynków nale�y kształtowa� w 
formie dachów dwuspadowych i wielospadowych, 
o k�cie nachylenia połaci dachowych do 
płaszczyzny przekroju poziomego budynku w 
przedziale 30º - 45º. 
 

1UA, 2UA 1. Dla obiektów budowlanych zezwala si� na: 
rozbiórki, odbudowy, przebudowy, remonty 
budynków w rozumieniu wła�ciwych przepisów 
budowlanych.  
 
2. Zezwala si� na rozbudow� i nadbudow� 
budynków istniej�cych.  
 
3. W/w rozbudowy, nadbudowy budynków 
powinny by� kształtowane do wysoko�ci trzech 
kondygnacji z ostatni� kondygnacj� w poddaszu 
u�ytkowym. 
 
4. Zadaszenia nale�y kształtowa� w formie 
dachów dwuspadowych, o k�cie nachylenia 
połaci dachowych do płaszczyzny przekroju 
poziomego budynku w przedziale 30º - 45º, 
krytych dachówk� ceramiczn�. 
 

1U 1. Na oznaczonym terenie zezwala si� na: 
rozbiórki, odbudowy, przebudowy, nadbudowy, 
rozbudowy, nadbudowy i remonty budynków w 
rozumieniu wła�ciwych przepisów budowlanych.  
 
2. W/w rozbudowy i nadbudowy budynków 
powinny by� kształtowane do wysoko�ci dwóch 
kondygnacji z ostatni� kondygnacj� w poddaszu 
u�ytkowym. 

1US 1. Na oznaczonym terenie nale�y zlokalizowa� 
płyt� boiska sportowego wraz z urz�dzeniem 
zieleni oraz budynku szatni i sanitariatu, 
towarzysz�cemu temu obiektowi.  
 
2. Zadaszenie budynku szatni i sanitariatu 
nale�y kształtowa� w formie dachu 
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dwuspadowego, o k�cie nachylenia połaci 
dachowych do płaszczyzny przekroju 
poziomego budynku w przedziale 16º-35º. 
 

1P 1. Dla istniej�cych obiektów budowlanych 
zezwala si� na: rozbiórk� budynków, budow�, 
odbudow�, remont, rozbudow� i przebudow� w 
rozumieniu wła�ciwych przepisów budowlanych.  
 
2. Na oznaczonym terenie zezwala si� 
lokalizacj� zabudowy produkcyjno-składowo-
usługowej.  
 
3. Maksymaln� wysoko�� zabudowy ustala si� w 
wielko�ci dwóch kondygnacji nadziemnych. 
 

1W 1.Dla oznaczonego terenu ustala si� 
przeznaczenie podstawowe – pod urz�dzenia 
infrastruktury technicznej, w tym obiekt 
infrastruktury wodoci�gowej.  
 
2. Zezwala si� na lokalizacj�:  
a) sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej 

wodoci�gowej, 
b) obiektów małej architektury,  
c) zieleni urz�dzonej.  
 
3. Dla uj�� wód podziemnych obowi�zuje 
ustanowiona w trybie przepisów prawa 
wodnego strefa ochrony bezpo�redniej.  
Zagospodarowanie terenu w w/w strefie 
reguluj� przepisy prawa wodnego. 
 

1E, 2E, 3E, 4E 1. W granicach oznaczonych terenów ustala si�:  
a) zakaz lokalizacji budynków i obiektów małej 

architektury,  
b) zakaz nasadze� zieleni� wysok�,  
c) zakaz grodzenia nieruchomo�ci.  
 
2. Zezwala si� na roboty budowlane linii 
energetycznych.  
 
3. Dla linii napowietrznych ustala si� strefy 
bezpiecze�stwa:  
a) dla linii SN 15kV – o szeroko�ci 5 m od osi linii,  
b) dla linii WN 110kV – o szeroko�ci 12 m od 

osi linii. 

 
2. Nieustalone w planie warunki zabudowy reguluj� 

(odpowiednio) wła�ciwe przepisy budowlane. 
 

§ 9. Ustalenia dotycz�ce terenów zagro�onych 
osuwaniem si� mas ziemnych. 
 

1. Na terenach okre�lonych odpowiednio w rysunku 
planu jako zagro�onych osuwaniem si� mas ziemnych, 
zakazuje si� lokalizacji budynków i budowli. 
 

2. W zagospodarowaniu w/w terenów nale�y 
wprowadzi� zadrzewienia stabilizuj�ce grunty nara�one 
na procesy osuwiskowe. 
 

§ 10. Ustalenia dotycz�ce zasad podziału terenu na 
działki budowlane. 
 

1. W granicach planu podział terenu na działki 
budowlane powinien spełnia� warunki okre�lone dla 
działki budowlanej przepisami art. 2 pkt 12 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z 
ustaleniami i rysunkiem planu, z zachowaniem 
nast�puj�cych zasad: 
 
  a) minimalna powierzchnia działki dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej (oznaczonej symbolem 
MN) - 1000 m²; w/w norma nie ma zastosowania dla 
istniej�cych działek; 

 
  b) minimalna powierzchnia działki dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (oznaczonej 
symbolem MN/U) – 1700 m². 

 
§ 11. Ustalenia dotycz�ce zasad budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej.  
 

1. Drogi i ci�gi pieszo-jezdne. 
 

Oznaczenie 
terenu 

Funkcja 
komunikacyjna 

Klasa 
techniczna 

Min. szeroko�� 
pasa drogowego  

w liniach 
rozgraniczaj�cych 

1KD droga krajowa GP 1x2 80 m 
2KD, 3KD drogi powiatowe Z 1x2 20 m 
4KD droga gminna D 1x2 12 m 
5KD, 6KD droga gminna D 1x2 10 m 
7KD droga gminna D 1x2 10 m 
1KDW, 2KDW, 
3KDW, 4KDW, 
5KDW, 6KDW, 
7KDW, 8KDW, 
9KDW, 10KDW, 
13KDW, 14KDW, 
15KDW, 16KDW, 
17KDW, 18KDW, 
19KDW, 21KDW 

drogi wewn�trzne - 10 m 

1KDj, 2KDj, 4KDj, 
5KDj 

ci�gi pieszo-jezdne - 5 m 

3KDj ci�g pieszo-jezdny 
- 

w istniej�cych 
liniach 

rozgraniczaj�cych 

 
2. Ustalenia w przedmiocie lokalizacji drogi krajowej: 

 
  a) dla potrzeb projektowanej obwodnicy miasta Szczytno, 

zgodnie ze studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Szczytno 
uchwalonego uchwał� Nr XXV/155/2000 Rady Gminy 
Szczytno z dnia 21 grudnia 2000 r., rezerwuje si� pas 
terenu o szeroko�ci w liniach rozgraniczaj�cych 80 m 
oznaczony w rysunku planu symbolem 1KD; 

 
  b) lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej jest 

mo�liwa w odległo�ci nie mniejszej ni� 25 m licz�c od 
linii rozgraniczaj�cej planowanej obwodnicy. 

 
3. Zezwala si� na wydzielenie dróg wewn�trznych na 

działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 
10/4, 10/6, 82/8, 87/2, 87/1 oraz 9/2. Minimalna szeroko�� 
pasa drogowego drogi wewn�trznej w liniach 
rozgraniczaj�cych powinna wynosi� 10 m. 
 

4. Ustala si� obsług� działek oznaczonych w ewidencji 
gruntów numerami: 
 
  a) 10/4 i 10/6 - za po�rednictwem drogi oznaczonej 

symbolem 4KD, 
 
  b) 82/8 - za po�rednictwem ci�gu pieszo-jezdnego 

oznaczonego symbolem 3KDj lub 5KDj, 
 
  c) 87/2 i 87/1 za po�rednictwem drogi wewn�trznej 

oznaczonej symbolem 12KDW. 
 

Oznaczenia terenu Przeznaczenie terenu 
1KP 
 

1. Teren zespołu gara�owego zamkni�tego dla 
samochodów osobowych dla u�ytkowników 
stałych w rozumieniu przepisów budowlanych. 

 
6. W granicach planu: 

 
  a) ka�da z działek budowlanych przeznaczonych pod 

zabudow� budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi 
powinna mie� zapewnion� mo�liwo�� przył�czenia 
uzbrojenia działki lub bezpo�rednio budynku do 
zewn�trznych sieci: wodoci�gowej, kanalizacji 
sanitarnej, i elektroenergetycznej; 
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  b) zaopatrzenie w ciepło budynków przeznaczonych na 

pobyt ludzi nale�y zapewni� z indywidualnych �ródeł 
ciepła lub scentralizowanych �ródeł; 

 
  c) zaopatrzenie w wod� dla celów bytowych i 

przeciwpo�arowych nale�y zapewni� przez przył�czenie 
działek budowlanych do gminnej sieci wodoci�gowej; do 
czasu wybudowania w/ w sieci zezwala si� na 
zaopatrzenie z indywidualnych uj�� wody; 

 
  d) wody opadowe nale�y odprowadzi� do systemu 

istniej�cej kanalizacji deszczowej a w przypadku braku 
w/w kanalizacji – na teren nieutwardzony lub do dołów 
chłonnych na własnej działce (alternatywnie zezwala si� 
na inne rozwi�zania zgodne z warunkami okre�lonymi 
przepisami prawa wodnego i budowlanego); 

 
  e) w rozwi�zaniu odprowadzania wód opadowych z terenu 

przeznaczonego na cele zespołu gara�owego 
(oznaczonego symbolem 1KP) nale�y stosowa� 
piaskowniki i separatory w celu ochrony wód 
powierzchniowych i podziemnych przed 
zanieczyszczeniami, stosownie do wymaga� przepisów 
ochrony �rodowiska i przepisów budowlanych; 

 
  f) w robotach budowlanych sieci elektroenergetycznych 

SN i nN nale�y stosowa� linie napowietrzne lub 
kablowe, a przył�cze� elektroenergetycznych – linie 
kablowe; zezwala si� na lokalizacj� w/w sieci 
elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowych 
SN/nN w pasach drogowych dróg gminnych i 
wewn�trznych. 

 
7. Zasady przył�cze�, o których mowa w punkcie 6a 

powinny by� okre�lone w stosownych warunkach 
technicznych, wydawanych na podstawie wła�ciwych 
przepisów odr�bnych. 

 
8. Odprowadzenie �cieków z terenu w granicach planu 

nast�puje przez przył�czenie sieci kanalizacji sanitarnej 
zrealizowanej w w/w terenie do gminnej sieci kanalizacji 
sanitarnej z przesyłem �cieków do gminnej oczyszczalni 
�cieków w miejscowo�ci Szczytno. Do czasu 
wybudowania w/w sieci zezwala si� na stosowanie 
szczelnych ekologicznych zbiorników bezodpływowych na 
�cieki. Nie zezwala si� na stosowanie indywidualnych 
oczyszczalni �cieków. 
 

9. W przypadku wyst�pienia kolizji istniej�cych 
urz�dze� elektroenergetycznych z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu nale�y je przebudowa� po 
nowej trasie lub dostosowa� do wymogów okre�lonych 
przepisami odr�bnymi. O okre�lenie warunków przebudowy 
kolizji nale�y wyst�pi� do wła�ciwego operatora sieci. 
 

10. Linie telekomunikacyjne w granicach planu nale�y 
projektowa� jako podziemne z rozprowadzeniem w 
terenach przeznaczonych pod ci�gi komunikacyjne. 
Dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury 
telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod 
zabudow�. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z 
istniej�cymi urz�dzeniami telekomunikacyjnymi nale�y je 
przebudowa� i dostosowa� do projektowanego 
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami, normami i warunkami 
przebudowy. 
 

11. Na terenie obj�tym planem zlokalizowana jest sie� 
gazowa wysokiego ci�nienia DN 150 PN 6,3 MPa relacji 

Szczytno - Mr�gowo, dla której wyznacza si� stref� 
kontrolowan� o całkowitej szeroko�ci 4 m – gdzie linia 
�rodkowa strefy pokrywa si� z osi� gazoci�gu – (z tytułu 
przepisów prawa budowlanego wraz z rozporz�dzeniami 
wykonawczymi do w/w ustawy). W przypadku kolizji 
istniej�cej sieci gazowej z lokalizowanymi obiektami 
budowlanymi, w/w sieci nale�y przebudowa� na koszt 
inwestora. Dla projektowanego gazoci�gu DN 300 PN 
6,3 Pa relacji Szczytno - Mr�gowo maj� zastosowanie 
przepisy prawa budowlanego wraz z rozporz�dzeniami 
wykonawczymi do w/w ustawy. 
 

12. W granicach planu ustala si� nast�puj�ce 
inwestycje nale��ce do zada� własnych gminy z zakresu 
infrastruktury technicznej, o których mowa w przepisach 
art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym: 
 
  a) sieci wodoci�gowe, 
 
  b) sieci kanalizacji sanitarnej, 
 
  c) sieci kanalizacji deszczowej. 
 

13. Roboty budowlane w/w inwestycji nale�y 
lokalizowa� w liniach rozgraniczaj�cych pasów drogowych 
dróg: 2-7KD, 1-21KDW, 1-6KDj a w przypadkach 
konieczno�ci technicznych – na terenach oznaczonych 
symbolami: 1-3Z oraz w granicach działek budowlanych z 
zachowaniem odpowiednich odległo�ci od obiektów 
budowlanych i urz�dze� uzbrojenia terenu. 
 

§ 12. Ustalenia dotycz�ce stawek z tytułu art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
 

Oznaczenie terenu Stawka w % 
1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 
9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 
16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN 

30 

1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U 30 
1MW 30 
1MR 10 
1UA, 2UA - 
1U 30 
1US - 
1P 30 
1ZD, 2ZD 10 
1Z, 2Z, 3Z - 
1ZI, 2ZI - 
1ZL, 2ZL - 
1R - 
1WS, 2WS, 3WS - 
1W - 
1E, 2E, 3E - 
1KP - 
1KD, 2KD, 3KD, 4KD, 5KD, 6KD, 7KD  - 
1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 
7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 
13KDW, 14KDW, 15KDW, 16KDW, 17KDW, 
18KDW, 19KDW, 20KDW, 21KDW 

- 

1KDj, 2KDj, 3KDj, 4KDj, 5KDj, 6KDj - 

 
§ 13. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

2. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy 
Szczytno. 
 

§ 14. Uchwała wchodzi w �ycie po 30 dniach od daty 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady Gminy Szczytno  
Wiesław Jan Goł�b
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXX/185/09 
Rady Gminy Szczytno 
z dnia 4 marca 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXX/185/09 
Rady Gminy Szczytno 
z dnia 4 marca 2009 r. 

 
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 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) 
Rada Gminy Szczytno postanawia, co nast�puje: 
 

1. Stwierdza si� zgodno�� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr�bie geodezyjnym Lipowa Góra 
Zachód, Szczycionek z ustaleniami studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczytno, 
uchwalonego uchwał� Nr XXV/155/2000 Rady Gminy Szczytno z dnia 21 grudnia 2000 r. 
 

2. Do projektu planu wniesiono uwagi w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
rozstrzygni�te jak ni�ej: 
 

2.1. Lista uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr�bie geodezyjnym 
Lipowa Góra Zachód, Szczycionek (pierwsze wyło�enie, które odbyło si� w dniach: 04.08.2008 r. - 25.08.2008 r.): 
 

Lp. 

Wnosz�cy 
uwag� imi� i 

nazwisko 
(nazwa) 

Przedmiot wniesionej uwagi 
Stanowisko Wójta Gminy 

Szczytno w sprawie 
wniesionej uwagi 

Rozstrzygni�cie Rady  
Gminy Szczytno w sprawie 

wniesionej uwagi 

1. *) 
1. Zmiana przeznaczenia działki o nr geodezyjnym 1/41 
na cele zabudowy rekreacji indywidualnej. 

nie uwzgl�dniono w cało�ci nie uwzgl�dniono w cało�ci 

2. *) 1. Usuni�cie projektowanych dróg na działce o  
nr geodezyjnym 9/2. 

uwzgl�dniono w cało�ci uwzgl�dniono w cało�ci 

3. *) 
1. Przesuni�cie drogi wewn�trznej za pas zabudowy 5MN. 
2. Zezwolenie na zabudow� parterow� na działce o  
nr geodezyjnym 11/13. 

uwzgl�dniono w cało�ci uwzgl�dniono w cało�ci 

4. 
Burmistrz 

Miasta 
Szczytno 

1. Uwzgl�dni� lokalizacj� �cie�ki pieszo-rowerowej  
na terenie oznaczonym symbolem 3Z wzdłu� brzegu  
j. Domowego Du�ego. 
2. Zamkni�cie drogi publicznej oznaczonej symbolem 
24KDW, nie stanowi�cej kontynuacji projektu dróg na 
terenie miasta Szczytno. 

uwzgl�dniono w cało�ci uwzgl�dniono w cało�ci 

5. *) 1. Pozostawienie drogi przy działce o nr geodezyjnym 
82/1 w istniej�cych liniach rozgraniczaj�cych. 

uwzgl�dniono w cało�ci uwzgl�dniono w cało�ci 

6. *) 1. Pozostawienie drogi przy działce o nr geodezyjnym 
82/2 w istniej�cych liniach rozgraniczaj�cych. 

uwzgl�dniono w cało�ci uwzgl�dniono w cało�ci 

7. *) 1. Pozostawienie drogi przy działce o nr geodezyjnym 
82/1 w istniej�cych liniach rozgraniczaj�cych. 

uwzgl�dniono w cało�ci uwzgl�dniono w cało�ci 

8. *) 1. Pozostawienie drogi przy działce o nr geodezyjnym 
82/3 w istniej�cych liniach rozgraniczaj�cych. 

uwzgl�dniono w cało�ci uwzgl�dniono w cało�ci 

9. *) 1. Pozostawienie drogi przy działce o nr geodezyjnym 
82/6 w istniej�cych liniach rozgraniczaj�cych. 

uwzgl�dniono w cało�ci uwzgl�dniono w cało�ci 

10. *) 1. Pozostawienie drogi przy działce o nr geodezyjnym 
82/5 w istniej�cych liniach rozgraniczaj�cych. 

uwzgl�dniono w cało�ci uwzgl�dniono w cało�ci 

11. *) 1. Pozostawienie drogi przy działce o nr geodezyjnym 
82/4 w istniej�cych liniach rozgraniczaj�cych. 

uwzgl�dniono w cało�ci uwzgl�dniono w cało�ci 

12. *) 

1. Usuni�cie projektowanych dróg na działce o 
 nr geodezyjnym 82/8. 
2. Protest przeciwko przeznaczeniu działek o 
nr geodezyjnych: 88/4 i 88/5 na cele budowy obwodnicy. 

uwzgl�dniono w cz��ci uwzgl�dniono w cz��ci 

13. *) 1. Przeznaczenie cz��ci działki o nr geodezyjnym 6/105 
na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

uwzgl�dniono w cało�ci uwzgl�dniono w cało�ci 

14. Fortness 
Poland 

1. Zmiana układu drogi przy działkach oznaczonych  
nr geodezyjnymi 6/103, 6/104, 6/106. 
2. Wprowadzenie pasu zieleni izolacyjnej od terenów 
inwestycyjnych. 

uwzgl�dniono w cało�ci uwzgl�dniono w cało�ci 

15. *) 1.Zmiana przeznaczenia działki o nr geodezyjnym 58/6 
na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

uwzgl�dniono w cało�ci uwzgl�dniono w cało�ci 

16. *) 1. Usuni�cie podziału działek o nr geodezyjnych: 10/4 i 10/6. uwzgl�dniono w cało�ci uwzgl�dniono w cało�ci 

17. *) 
1. Wyprostowanie drogi zaprojektowanej na działce o  
nr geodezyjnym 10/7. 

uwzgl�dniono w cało�ci uwzgl�dniono w cało�ci 

18. *) 1. Usuni�cie drogi biegn�cej przez działk� o  
nr geodezyjnym 13/33. 

uwzgl�dniono w cało�ci uwzgl�dniono w cało�ci 

19. *) 
1. Usuni�cie drogi biegn�cej przez działki o  
nr geodezyjnych: 13/31, 13/42  i cz��ci 13/43. 

uwzgl�dniono w cało�ci uwzgl�dniono w cało�ci 

20. *) 1. Uwzgl�dnienie poł�czenia drogi gminnej (działka  
nr 83/8) z droga powiatow�. 

uwzgl�dniono w cało�ci uwzgl�dniono w cało�ci 

21. *) 1. Zmiana układu dróg na działce o nr geodezyjnym 13/47. uwzgl�dniono w cało�ci uwzgl�dniono w cało�ci 

22. *) 
1. Uwzgl�dnienie poł�czenia drogi gminnej (działka  
nr 83/8) z droga powiatow�. 

uwzgl�dniono w cało�ci uwzgl�dniono w cało�ci 
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23. *) 1. Zmiana przebiegu drogi wewn�trznej na działce o  
nr geodezyjnym 11/4. 

uwzgl�dniono w cało�ci uwzgl�dniono w cało�ci 

24. *) 
1. Zmiana przeznaczenia działek o nr geodezyjnych:  
1/35 i 1/36 na cele rekreacji indywidualnej. 

nie uwzgl�dniono w cało�ci nie uwzgl�dniono w cało�ci 

25. *) 1. Pozostawienie drogi przy działce o nr geodezyjnym  
80 w istniej�cych liniach rozgraniczaj�cych. 

uwzgl�dniono w cało�ci uwzgl�dniono w cało�ci 

26. GDDKiA 

1. Powołuj�c si� na przepisy Prawa Ochrony Brodowiska 
i Prawa Budowlanego, organ ��da odsuni�cia zabudowy 
mieszkaniowej na odległo�� co najmniej 150 m od linii 
rozgraniczaj�cej planowanej obwodnicy miasta Szczytno. 

nie uwzgl�dniono w cało�ci nie uwzgl�dniono w cało�ci 

 
*) Dane osobowe wnosz�cych uwag� podlegaj� ochronie zgodnie z ustaw� o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 101, poz. 926, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, 
poz. 1170, Nr 176, poz. 1238). W/w dane osobowe zawiera dokumentacja planistyczna. 

 
2.2. Uzasadnienie rozstrzygni��: 

 
2.2.1. Postanawia si� uwzgl�dni� w cało�ci uwagi wniesione do projektu planu: 

 
  a) pod lp. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 

poniewa�: 
- nie koliduj� z obowi�zuj�cymi przepisami prawa, 
- nie wpływaj� w zasadniczych kwestiach na rozwi�zania funkcjonalno-przestrzenne i struktur� zagospodarowania 

przestrzennego przyj�t� w w/w planie. 
 

2.2.2. Postanawia si� uwzgl�dni� w cz��ci uwag� wniesion� do projektu planu pod lp. 12. Uwzgl�dniono uwag� 
dotycz�c� usuni�cia projektowanych dróg na działce o nr geodezyjnym 82/8. Nie uwzgl�dniono uwagi dotycz�cej usuni�cia 
projektowanej obwodnicy, poniewa� taka lokalizacja jest zgodna ze studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Szczytno, uchwalonego uchwał� Nr XXV/155/2000 Rady Gminy Szczytno z dnia 21 grudnia 2000 r. i 
uzgodniona z Generaln� Dyrekcj� Dróg Krajowych i Autostrad. 
 

W tym stanie rzeczy Rada Gminy Szczytno nie znajduje kwalifikacji naruszenia interesu prawnego wnosz�cego uwag�, 
poniewa� działanie rady w sprawie mie�ci si� w granicach obowi�zuj�cych norm materialnych i prawnych, uprawniaj�cych 
w ramach ustawowej samodzielno�ci planistycznej gminy samorz�dowej do przeznaczenia przedmiotowego terenu na cele 
ustalone jak w projekcie planu. 
 

2.2.3. Postanawia si� nie uwzgl�dni� w cało�ci uwagi wniesione do projektu planu: 
 
  a) pod lp. 1 i 24, poniewa� przedmiotowe działki nie spełniaj� warunku minimalnej powierzchni działki, który ustanawia w/w 

projekt planu (1000 m²), 
 
  b) pod lp. 26, poniewa� 
 

- organem wła�ciwym do wykonywania przepisów Prawa Ochrony Brodowiska w sprawie jest Wojewoda Warmi�sko-
Mazurski a nie Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, 

- organem wła�ciwym do wykonywania przepisów Prawa Budowlanego w sprawie jest Wojewoda Warmi�sko-Mazurski 
a nie Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, 

- lokalizacja terenów przeznaczonych pod zabudow� mieszkaniow� znajduje si� w odległo�ci zgodnej z norm� 
wynikaj�c� z przepisów o drogach publicznych (25 m), 

- organ w/w przepis bł�dnie interpretuje jako swoje uprawnienie do regulowania odległo�ci zabudowy od drogi krajowej 
wobec wła�cicieli nieruchomo�ci. Tymczasem norma przepisów art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych okre�la 
wył�cznie ograniczenie wykonywania prawa własno�ci nieruchomo�ci przez wła�ciciela, nie powoduj�ce konieczno�ci 
wypłaty odszkodowania na jego rzecz ze strony władzy publicznej z tytułu planowanej inwestycji drogowej. Natomiast 
ka�de ��danie powi�kszenia odległo�ci lokalizowania zabudowy od w/w inwestycji wymaga wła�ciwego materialnie i 
prawnie uzasadnienia naruszenia ograniczenia wykonywania prawa własno�ci nieruchomo�ci oraz ustalenia z tego 
tytułu słusznego odszkodowania ze strony władzy publicznej. Nie ma zatem w polskim systemie prawno-ustrojowym 
czego� takiego jak ograniczenie wykonywania prawa własno�ci nieruchomo�ci z tytułu inwestycji celu publicznego bez 
odszkodowania. Powy�szy stan rzeczy potwierdza orzecznictwo s�downictwa administracyjnego w całej rozci�gło�ci 
(wyrok WSA w Olsztynie z dnia 28 wrze�nia 2006 r., sygn. akt II SA/OI 484/06). 

 
W tym stanie rzeczy Rada Gminy Szczytno nie znajduje kwalifikacji naruszenia interesu prawnego wnosz�cych uwagi, 

poniewa� działanie rady w sprawie mie�ci si� w granicach obowi�zuj�cych norm materialnych i prawnych, uprawniaj�cych 
w ramach ustawowej samodzielno�ci planistycznej gminy samorz�dowej do przeznaczenia przedmiotowych terenów na cele 
ustalone jak w projekcie planu. 
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2.3. Lista uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr�bie geodezyjnym 
Lipowa Góra Zachód, Szczycionek (drugie wyło�enie, które odbyło si� w dniach: 8.12.2008 r. - 30.12.2008 r.): 
 

Lp. 
Wnosz�cy uwag� 
imi� i nazwisko 

(nazwa) 
Przedmiot wniesionej uwagi 

Stanowisko Wójta Gminy 
Szczytno w sprawie 

wniesionej uwagi 

Rozstrzygni�cie Rady Gminy 
Szczytno w sprawie 

wniesionej uwagi 
1. *) 1. Zmiana przeznaczenia działek o nr geodezyjnych:  

1/35 i 1/36 na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 
nie uwzgl�dniono w cało�ci nie uwzgl�dniono w cało�ci 

 
*) Dane osobowe wnosz�cych uwag� podlegaj� ochronie zgodnie z ustaw� o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 101, poz. 926, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r.  
Nr 165, poz. 1170, Nr 176, poz. 1238). W/w dane osobowe zawiera dokumentacja planistyczna. 

 
2.4. Uzasadnienie rozstrzygni��: 

 
2.4.1. Postanawia si� nie uwzgl�dni� w cało�ci uwag� wniesion� do projektu planu: pod lp. 1, poniewa� przedmiotowe 

działki nie spełniaj� warunku minimalnej powierzchni działki, który ustanawia w/w projekt planu (1000 m²). 
 

W tym stanie rzeczy Rada Gminy Szczytno nie znajduje kwalifikacji naruszenia interesu prawnego wnosz�cego uwag�, 
poniewa� działanie rady w sprawie mie�ci si� w granicach obowi�zuj�cych norm materialnych i prawnych, uprawniaj�cych 
w ramach ustawowej samodzielno�ci planistycznej gminy samorz�dowej do przeznaczenia przedmiotowego terenu na cele 
ustalone jak w projekcie planu. 
  

3. W zwi�zku z tre�ci� § 11 pkt 12 uchwały, ustalone w granicach planu zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 
technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, b�d� finansowane 
w trybie przepisów o finansach publicznych stosownie do mo�liwo�ci bud�etowych gminy. 
 
 
 
 
 
 

1006 

UCHWAŁA Nr XXV/122/09 

Rady Powiatu Bartoszyckiego 

z dnia 20 marca 2009 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr V/38/07 z dnia 30 marca 2007 r.                 

w sprawie organizowania i prowadzenia mieszka � chronionych. 

 
Na podstawie art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115 z 2008 r., 
poz. 728 z pó�n. zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego 
uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Bartoszyckiego  
Nr V/38/07 z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie 
organizowania i prowadzenia mieszka� chronionych: 
 
  1) podstawa prawna uchwały otrzymuje brzmienie” 
 

„Na podstawie art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (jedn. tekst Dz. U. Nr 115 
z 2008 r., poz. 728 z pó�n. zm.) Rada Powiatu 
Bartoszyckiego uchwala, co nast�puje:” 

 
  2) tre�� § 2 ust. 1 otrzymuje nast�puj�ce brzmienie: 

 
„§ 2. 1. Mieszkania chronione przeznacza si� dla osób z 
terenu powiatu bartoszyckiego oraz dla osób z terenu 
innych powiatów, je�li s� one wychowankami rodzin 
zast�pczych i placówek opieku�czo-wychowawczych 
funkcjonuj�cych na terenie Powiatu Bartoszyckiego, 
spełniaj�cych warunki okre�lone w § 1.”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Zarz�dowi 

Powiatu. 
 

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

 
Przewodnicz�cy Rady  

Andrzej Bini�da 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


