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UCHWAŁA Nr XXV/151/2008 

Rady Gminy Łukta 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego terenu wsi Wynki                        

w gminie Łukta. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 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 214, poz. 
1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475, z 
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) i art. 20 ust. 1 w 
zwi�zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 
2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 
45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880) oraz po stwierdzeniu zgodno�ci planu 
miejscowego z ustaleniami „Studium uwarunkowa� i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Łukta” Rada Gminy Łukta uchwala zmian� miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
terenu wsi Wynki w gminie Łukta. 
 

Rozdział 1 
Przepisy dotycz �ce całego opracowania 

 
§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu terenu wsi Wynki w gminie 
Łukta obejmuj�cy obszar w granicach okre�lonych w 
uchwale Nr XVIII/118/2008 Rady Gminy Łukta z dnia 
31 marca 2008 roku w wprawie przyst�pienia do 
sporz�dzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu wsi 
Wynki w gminie Łukta. 
Obszar opracowania ograniczony jest: 

- od wschodu - graniczy z terenami le�nymi; 
- od zachodu i północy zabudow� wsi Wynki; 
- od południa z jeziorem Łoby, 

ma na celu ustalenie zasad zagospodarowania i metod 
kształtowania ładu przestrzennego obszaru w rozwoju 
gminy przewidzianego pod rozwój wielofunkcyjny. 
 

§ 2. 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu terenu wsi Wynki w gminie 
Łukta zwany dalej planem miejscowym składa si� z tekstu 
planu miejscowego, który stanowi tre�� uchwały oraz 
rysunku planu miejscowego, który stanowi zał�cznik 
graficzny nr 1 do uchwały w skali 1:1000. 
 

2. Do planu miejscowego Rada Gminy Łukta doł�cza: 
 

- stwierdzenie zgodno�ci planu miejscowego z 
ustaleniami „Studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Łukta” 
stanowi�ce zał�cznik nr 2, 

- rozstrzygni�cie Rady Gminy Łukta o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi�ce 
zał�cznik nr 3, 

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

 
3. Do planu miejscowego zostały sporz�dzone 

„Prognoza oddziaływania na �rodowisko” oraz „Prognoza 
skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego”. 
 

§ 3. Tekst planu miejscowego zawiera ustalenia 
stanowi�ce: 
 

1 Przepisy dotycz�ce całego opracowania Rozdział 1 
2 Przepisy dotycz�ce wyodr�bnionych w planie obszarów:  
 a) przepisy dotycz�ce przeznaczenia terenów 

okre�lonych liniami rozgraniczaj�cymi tereny o 
ró�nym przeznaczeniu, funkcjach lub ró�nych 
zasadach zagospodarowania oraz dotycz�ce 
sposobów i terminów tymczasowego 
zagospodarowania, urz�dzenia i u�ytkowania terenów 

Rozdział 2 

 b) przepisy dotycz�ce zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, zasad ochrony �rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej 

Rozdział 3 

 c) przepisy dotycz�ce wymaga� wynikaj�cych z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych, dotycz�ce 
terenów przeznaczonych do realizacji celów 
publicznych, dróg i ulic 

Rozdział 4 

 d) przepisy dotycz�ce granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegaj�cych ochronie ustalonych na podstawie 
odr�bnych przepisów 

Rozdział 5 

 e) przepisy dotycz�ce zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej 

Rozdział 6 

 f) przepisy dotycz�ce granic obszarów wymagaj�cych 
przeprowadzenia scale� i podziałów nieruchomo�ci, 
szczegółowych zasad i warunków scalenia i podziału 
nieruchomo�ci parametrów i wska�ników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i 
wska�ników intensywno�ci zabudowy 

Rozdział 7 

 g) przepisy dotycz�ce stawek procentowych na 
podstawie których ustala si� opłat� z tytułu wzrostu 
warto�ci nieruchomo�ci 

Rozdział 8 

3 Przepisy ko�cowe Rozdział 9 

 
§ 4. 1. Rysunek planu miejscowego obowi�zuje w 

zakresie: 
 

- ustalonych graficznie linii granic obszaru obj�tego 
planem, 

- ustalonych graficznie linii rozgraniczaj�cych tereny o 
ró�nym przeznaczeniu, funkcjach lub zasadach 
zagospodarowania, 

- ustalonych symbolami literowymi przeznacze� 
podstawowych terenów, 

- ustalonych graficznie nieprzekraczalnych linii 
zabudowy. 
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2. Zastosowane na rysunku planu miejscowego 
symbole literowe oznaczaj� nast�puj�ce przeznaczenia 
podstawowe terenów: 
 
  1) MUT  tereny zabudowy mieszkalnej, rekreacji 

indywidualnej i turystycznej, 
  2) Z  tereny zieleni naturalnej, 
  3) LS   tereny le�ne. 
 

§ 5. Ilekro� w tek�cie planu miejscowego jest mowa o: 
 

- planie - nale�y przez to rozumie� tekst stanowi�cy 
tre�� uchwały oraz rysunek planu, 

 
- uchwale - nale�y przez to rozumie� niniejsz� 

Uchwał� Rady Gminy Łukta, 
 
- rysunku planu - nale�y przez to rozumie� rysunek 

planu miejscowego wykonany na mapie zasadniczej 
w skali 1:1000, 

 
- przeznaczeniu podstawowym - nale�y przez to 

rozumie� takie przeznaczenie, które przewa�a na 
danym terenie wyznaczonym liniami 
rozgraniczaj�cymi i obejmuje ponad 50 % 
powierzchni obiektów realizowanych na tym terenie 
lub ponad 50 % powierzchni terenu u�ytkowanego w 
przeznaczeniu podstawowym, 

 
- przeznaczeniu dopuszczalnym - nale�y przez to 

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

 
- przepisach szczególnych - nale�y przez to rozumie� 

przepisy obowi�zuj�cych ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi, 

 
- intensywno�� zabudowy - nale�y rozumie� procent 

zabudowy, to jest stosunek powierzchni zabudowy 
wszystkich obiektów do powierzchni działki, 

 
- powierzchnia terenu biologicznie czynna - rozumie 

si� przez to grunt rodzimy pokryty ro�linno�ci� oraz 
wody powierzchniowe na działce budowlanej, a 
tak�e 50 % sumy nawierzchni tarasów, urz�dzonych 
jako stałe trawniki lub kwietniki na podło�u 
zapewniaj�cym ich naturaln� wegetacj� o 
powierzchni nie mniejszej ni� 10 m2, 

 
- budynku gospodarczym - rozumie si� przez to 

budynek przeznaczony do niezawodowego 
wykonywania prac warsztatowych oraz do 
przechowywania materiałów, narz�dzi i sprz�tu 
słu��cych do obsługi budynku mieszkalnego, 
u�yteczno�ci publicznej, rekreacji indywidualnej, a 
tak�e ich otoczenia, 

 
- u�ytkowaniu terenu - nale�y przez to rozumie� 

rzeczywist� lub planowan� funkcj� terenu lub 
sposób jego wykorzystania, 

 
- maksymalnej wysoko�ci zabudowy - nale�y przez to 

rozumie� odległo�� pomi�dzy kalenic� dachu, a 
poziomem terenu przy wej�ciu do budynku, 

 
- nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale�y przez to 

rozumie� lini�, której nie mo�e przekroczy� �ciana 
budynku lub jego najdalej wysuni�te elementy w 
kierunku ulicy lub s�siedniego terenu oddzielonego 

lini� rozgraniczaj�c�, z wył�czeniem elementów 
wystaj�cych budynku takich jak: balkon, okap, 
gzyms, pilaster, murek oporowy, podjazd. 

 
Rozdział 2 

Przepisy dotycz �ce przeznaczenia terenów 
okre �lonych liniami rozgraniczaj �cymi tereny                         

o ró �nym przeznaczeniu, funkcjach lub ró �nych 
zasadach zagospodarowania, dla których 

szczegółowe warunki zabudowy okre �lone  s � 
w Rozdziale 7 

 
§ 6. 1. Ustala si� na rysunku planu liniami 

rozgraniczaj�cymi tereny z istniej�c� zabudow� 
mieszkaln� oznaczone symbolami 1 MUT z podstawowym 
przeznaczeniem pod zabudow� mieszkaln�, rekreacyjn� i 
turystyczn�. 

 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza 

si� realizacj�: 
 

- budynków usług turystycznych; 
 
- budynków mieszkalnych; 
 
- budynków rekreacji indywidualnej; 
 
- budynków gospodarczych; 
 
- sieci infrastruktury technicznej. 

 
§ 7. 1. Wyznacza si� ustalone na rysunku planu liniami 

rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami 1 Z i 1 LS 
z podstawowym przeznaczeniem pod ziele� naturaln� i 
le�n� , której teren wył�czony jest z zabudowy 
kubaturowej. 
 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza si� 
realizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej, 
ci�gów pieszych, pla�y itp. 
 

Rozdział 3 
Przepisy dotycz �ce zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, zasad ochrony �rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultur y 
współczesnej 

 
§ 12. 1. Realizacja zabudowy i przekształcanie 

zagospodarowania przestrzennego terenów musi 
respektowa� wymogi ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego. 

 
2. Wymogi, o których mowa w ust. 1 spełniane b�d� 

poprzez: 
 

- realizacj� nowej zabudowy, która musi by� 
wkomponowana w istniej�cy krajobraz oraz 
nawi�zywa� do cech architektury regionalnej 
(materiały tradycyjne jak kamie�, cegła, drewno, 
dachy wysokie o nachyleniu połaci ok. 30-450, przy 
dachach dwuspadowych, dachy kryte dachówk� 
ceramiczn� czerwon� lub materiałem dachówko 
podobnym w odcieniu czerwieni. Wysoko�� 
budynków do 2 kondygnacji, w tym u�ytkowe 
poddasze, wysoko�� budynków od powierzchni 
terenu przy wej�ciu do budynku, do kalenicy nie 
mo�e przekroczy� 9,5 m. W przypadku 
podpiwniczenia budynku poziom zerowy nie mo�e 
przekroczy� 1,0 m od najwy�ej poło�onego terenu 
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przyległego do budynku. Przy lokalizacji budynku na 
działce, gdzie wyst�puj� ró�nice terenu, ustala si� 
wyniesienie poziomu zerowego budynku nie wi�cej 
ni� 1,0 m od najwy�ej poło�onego terenu przyległego 
do budynku. Mo�liwe jest ł�czenie działek s�siednich 
by otrzyma� jedn� działk� wi�ksz�. Postuluje si� 
stosowanie ogrodze� przyległych do ci�gów 
komunikacyjnych z materiałów naturalnych: drewno, 
kamie�, cegła, �ywopłoty itp., 

 
- dopuszcza si� mo�liwo�� ł�czenia działek przy 

zachowaniu zasad obsługi komunikacyjnej cało�ci 
obszaru opracowania, 

 
- wył�czenie z zabudowy kubaturowej terenów zieleni 

oznaczonej w planie symbolem 1 Z, 
 
- przy realizacji zabudowy nale�y w jak najwi�kszym 

stopniu zachowa� istniej�ce drzewa lub grupy drzew; 
 
- budynki usługowe i gospodarcze o architekturze 

nawi�zuj�cej do budynków mieszkalnych. 
Przeznaczenie budynków gospodarczych nie mo�e 
by� uci��liwe dla zabudowy mieszkalnej. 
Ewentualna uci��liwo�� wynikaj�ca z prowadzonej 
działalno�ci usługowej musi mie�ci� si� w granicach 
posiadanej działki. 

 
§ 13. 1. Ustala si� konieczno�� ochrony warto�ci 

przyrodniczych terenów obj�tych planem poprzez 
zachowanie i ochron� obszarów, zespołów i obiektów 
cennych przyrodniczo. 

 
2. Cały teren obj�ty opracowaniem planu poło�ony jest 

na Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich, 
w zwi�zku z tym w jego w obr�bie obowi�zuj� 
postanowienia rozporz�dzenia Wojewody Warmi�sko-
Mazurskiego wprowadzaj�ce system obszarów 
chronionych, które nie s� sprzeczne z postanowieniami 
Ustawy o ochronie przyrody.  
Na obszarach chronionego krajobrazu wprowadzone 
zostały mi�dzy innymi nast�puj�ce zakazy: 
 

- zakaz lokalizowania nowych przedsi�wzi�� 
zaliczanych do przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co 
oddziaływa� na �rodowisko z wyj�tkiem inwestycji 
realizuj�cych cele publiczne, 

 
- 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, 

 
- likwidowania małych zbiorników wodnych, 

starorzeczy oraz obszarów wodnobłotnych, 
 
- wykonywania prac ziemnych trwale 

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

 
Rozdział 4 

Przepisy dotycz �ce wymaga � wynikaj �cych z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych, dotycz �ce 

terenów przeznaczonych do realizacji celów 
publicznych, dróg i ulic 

 
§ 14. 1. Ustala si� nast�puj�ce tereny przeznaczone 

dla realizacji celów publicznych: tereny komunikacji 
oznaczone   na rysunku planu symbolami KD poło�one s� 

poza zasi�giem planu i dotycz� ich ustalenia planu 
obowi�zuj�cego. 
 

Rozdział 5 
Przepisy dotycz �ce granic i sposobów 

zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegaj �cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odr�bnych przepisów, w tym terenów górniczych, 
nara�onych na niebezpiecze �stwo powodzi oraz 

zagro �onych osuwaniem si � mas ziemnych, a tak �e 
dotycz �ce przekształce � obszarów zdegradowanych 

 
§ 15. Na terenie obj�tym planem nie wyst�puj� 

obszary zagro�one powodzi�. 
 

§ 16. Na terenie obj�tym planem nie wyst�puj� 
obszary zagro�one osuwaniem si� mas ziemnych oraz 
obszary zdegradowane wymagaj�ce przekształce�. 
 

Rozdział 6 
Przepisy dotycz �ce zasad modernizacji, rozbudowy i 

budowy systemów komunikacji infrastruktury 
technicznej 

 
§ 17. Teren obj�ty opracowaniem podwi�zany jest do 

układu komunikacyjnego zewn�trznego, który stanowi 
droga krajowa nr 16 poprzez: drog� wojewódzk� nr 531 
Łukta - Podlejki, a nast�pnie drog� gminn� publiczn� nr 
152012N, która wi��e z tym układem teren obj�ty 
opracowaniem. Droga gminna publiczna przylega do 
terenu obj�tego opracowaniem i obsługuje projektowan� 
zabudow�. Poło�ona jest poza zasi�giem zmiany planu. 
 

§ 19. 1. W zakresie zaopatrzenia w wod� ustala si�: 
Na terenie opracowania przebiega obecnie magistrala 
wodoci�gowa, z której mo�na zasili� projektowane obiekty 
miejscowo�ci Wynki. Dla terenów obj�tych opracowaniem 
przewiduje si� wykona� sie� wodoci�gow� rozdzielcz�. 
Wł�czenia nale�y dokona� istniej�cej magistrali 
wodoci�gowej zapewniaj�cej dostaw� wody w wymaganej 
ilo�ci oraz pod wymaganym ci�nieniem. Dobór �rednic 
przewodów dla poszczególnych odcinków sieci winien 
zapewni� dostaw� wody pod wymaganym minimalnym 
ci�nieniem oraz w ilo�ciach wynikaj�cych z potrzeb 
funkcjonalno-u�ytkowych poszczególnych terenów 
zabudowy obj�tych opracowaniem. Stosowany materiał i 
technologia wykonawstwa winny zapewni� całkowit� 
szczelno�� układu wodoci�gowego. Na projektowanej 
sieci nale�y przewidzie� zamontowanie armatury jak 
zasuwy, hydranty przeciwpo�arowe w ilo�ciach 
wynikaj�cych z obowi�zuj�cych przepisów. Materiały 
stosowane do wykonawstwa winny posiada� wymagane 
przepisami dokumenty dopuszczaj�ce do stosowania w 
budownictwie oraz atesty higieniczne. 
Na obecnym etapie nie ustala si� miejsc (punktów) 
wł�czenia sieci rozbiorczej do przewodów magistralnych. 

 
2. Wyznaczone w planie ci�gi instalacji infrastruktury 

technicznej s� orientacyjne (okre�laj� zasady uzbrojenia) i 
mog� ulec przesuni�ciu w projektach technicznych. 

 
3. Przed wł�czeniem projektowanej sieci 

wodoci�gowej nale�y sprawdzi� czy �rednica i ci�nienie 
istniej�cego przewodu wodoci�gowego s� wystarczaj�ce 
aby zapewni� dopływ wody do wszystkich punktów sieci. 

 
§ 20. 1. W zakresie odprowadzenia �cieków ustala si�, 

�e cało�� zabudowy w granicach opracowania zostanie 
obj�ta sieci� kanalizacji sanitarnej. W miejscach, gdzie nie 
jest mo�liwe grawitacyjne odprowadzenie �cieków nale�y 
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usytuowa� przepompowni� lokaln� Przepompownia 
lokalna tłoczy� b�dzie �cieki do istniej�cej kanalizacji 
sanitarnej, a w konsekwencji do oczyszczalni �cieków. 

 
§ 21. 1. W zakresie elektroenergetyki i telekomunikacji 

ustala si�, �e zasilanie projektowanej zabudowy projektuje 
si� wykona� z istniej�cej stacji transformatorowej słupowej 
ST zlokalizowanej poza obszarem opracowania po jej 
rozbudowie. 
 

2. Przed rozpocz�ciem zabudowy poszczególnych 
działek mieszkaniowych, po uzyskaniu prawa do terenu i 
zatwierdzeniu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wła�ciciele 
zobowi�zani s� uzyska� w Koncernie ENERGA - 
OPERATOR SA w Olsztynie warunki techniczne 
przył�czenia i zawrze� umow� przył�czeniow�. Kable 
prowadzi� w pasie drogowym. Zasilanie odbiorców energii 
elektrycznej wykona� poprzez szafki - zł�cza pomiarowo 
rozdzielcze. Szafki - zł�cza nale�y lokalizowa� w linii 
ogrodzenia działek od strony ulicy na granicy pomi�dzy 
dwoma kolejnymi działkami. Teren opracowania w 
zakresie obsługi odbiorców energii elektrycznej 
obsługiwany jest przez Rejon Energetyczny Ostróda. 

 
3. Linie telekomunikacyjne w granicach planu nale�y 

projektowa� jako podziemne z rozprowadzeniem w 
terenach przeznaczonych pod ci�gi komunikacyjne. 
Dopuszcza si� lokalizacje 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 warunkami 
przebudowy. Cało�� kosztów zwi�zanych z przebudow� i 
zabezpieczeniem istniej�cych urz�dze� 
telekomunikacyjnych ponosi inwestor. Uzyskanie 
warunków technicznych od dysponenta sieci nast�pi na 
etapie projektu budowlanego. 

 
4. Wyznaczone w planie lokalizacje infrastruktury 

technicznej s� orientacyjne (okre�laj� zasady uzbrojenia) i 
mog� ulec przesuni�ciu w projektach technicznych. 

 
§ 22. Zaopatrzenie w cieplno odbywa� si� b�dzie w 

ramach indywidualnych systemów grzewczych. 
 
§ 23. Odpady stałe powinny by� czasowo składowane 

w odpowiednich pojemnikach na posesjach, a stamt�d 
wywo�one na zorganizowane miejsca utylizacji 
(wysypisko). 
 

Rozdział 7 
Przepisy dotycz �ce granic obszarów wymagaj �cych 
scale� i podziałów nieruchomo �ci szczegółowych 

zasad i warunków scalania i podziału nieruchomo �ci, 
parametrów i wska �ników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym równie � linii 

zabudowy, gabarytów obiektów i wska �ników 
intensywno �ci zabudowy 

 
§ 24. Na terenie obj�tym planem nie ustala si� 

obszarów wymagaj�cych przeprowadzenia scale� i 
podziałów nieruchomo�ci. 
 

§ 25. Ka�dy teren przeznaczony do zabudowy musi 
mie� zapewniony bezpo�redni dost�p do ulicy publicznej 
lub publicznego ci�gu pieszo-jezdnego. 
 

§ 26. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 1 MUT realizacja projektowanej zabudowy 
wymaga spełnienia nast�puj�cych warunków: 
 

- nowa zabudowa zlokalizowana b�dzie w obr�bie 
istniej�cych nieprzekraczalnych linii zabudowy; 

- maksymalna wysoko�� budynków mieszkalnych do 2 
kondygnacji naziemnych, w tym u�ytkowe poddasze; 

-   wysoko�� budynku nie mo�e przekroczy� 9,5 m od 
powierzchni terenu przy wej�ciu do budynku, do 
kalenicy głównej; 

- nachylenie połaci dachowych 30-450 przy dachach 
dwuspadowych; 

- materiał �cian tradycyjny (drewno, cegła, tynk, 
kamie�), pokrycie dachu dachówk� w kolorze 
czerwieni lub materiałem dachówko podobnym w 
kolorze czerwieni; 

- ustala si� mo�liwo�� realizacji 
jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych o 
architekturze nawi�zuj�cej do istniej�cej zabudowy, 
dachy dwuspadowe, kryte dachówk� w kolorze 
czerwieni, materiał �cian tradycyjny, 

- kalenice głównej w budynkach mieszkalnych 
równoległe do ulicy, przy w�skich działkach 
dopuszcza si� mo�liwo�� usytuowania budynku z 
kalenic� prostopadł� do drogi, 

- intensywno�� całej zabudowy nie mo�e przekroczy� 
0,3 (30 %) powierzchni działki; 

- powierzchnia biologicznie czynna nie mo�e by� 
mniejsza ni� 70  % powierzchni działki. 

 
§ 27. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 1 Z i 1 LS ustala si� zakaz zabudowy. 
 

Rozdział 8 
Przepisy dotycz �ce stawek procentowych, na 

podstawie których ustala si � opłat � z tytułu wzrostu 
warto �ci nieruchomo �ci 

 
§ 28. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12, oraz art. 36, 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, ustala si� poni�sze 
wysoko�ci stawek procentowych renty planistycznej dla 
naliczania opłat od terenów uj�tych w Rozdziale 2. 
 

Symbol terenu w Rozdziale 2 Wysoko�� stawki w % 
MUT 30 % 

 
Rozdział 9 

Przepisy ko �cowe 
 

§ 29. Przeznacza si� na cele nierolnicze grunty rolne 
pochodzenia mineralnego klas bonitacyjnych IV, V i VI o 
ł�cznej powierzchni ok. 3 ha. 
 

§ 30. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy 
Łukta. 
 

§ 31. Uchwała z zał�cznikami podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urz�dowym Województwa Warmi�sko-
Mazurskiego. 
 

§ 32. Uchwała obowi�zuje po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady Gminy 
Kazimierz Biedulski 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXV/151/2008 
Rady Gminy Łukta 
z dnia 28 listopada 2008 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXV/151/2008 
Rady Gminy Łukta 
z dnia 28 listopada 2008 r. 

 
Rozstrzygni �cie w sprawie zgodno �ci projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowan ia przestrzennego 

fragmentu wsi Wynki w gminie Łukta, ze studium uwar unkowa � i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Łukta. 

 
W zwi�zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza 

si� zgodno�� niniejszego planu zagospodarowania z zapisami ustale� studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Łukta: W rozdziale 3 Kierunki rozwoju funkcji gospodarczych Podrozdział 3.1.Turystyka - ustalono: „Ze 
wzgl�du na wra�liwo�� terenu gminy na antropopresj�, wskazane jest rozwijanie funkcji rekreacyjnej w oparciu o istniej�ce 
jednostki osadnicze (wyposa�one w infrastruktur� techniczn�), w których funkcja turystyczna byłaby stymulatorem do ich 
dynamicznego rozwoju. ......Miejscowo�ci szczególnie preferowane do rozwoju turystyki to: Pelnik, Kotkowo, Worliny, Wynki, 
Tabórz, Kozia Góra, Dragolice, Łukta.” 
 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXV/151/2008 
Rady Gminy Łukta 
z dnia 28 listopada 2008 r. 

 
Rozstrzygni �cie w sprawie sposobu finansowania inwestycji z zak resu infrastruktury technicznej na obszarze 
obj �tym zmian � miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Wynki w gminie Łukta. 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2003 roku, Nr 80, poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) niniejszym rozstrzyga si� w przedmiocie finansowania inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, której zasady rozwi�za� zostały okre�lone w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Wynki w gminie Łukta. 
 

Lp Rodzaj inwestycji Obci��enie kosztami 
1. Budowa stacji transformatorowych i doprowadzenie energii z linii SN Zakład Energetyczny SA 

2. Realizacja sieci kanalizacyjnej przepompowni i przył�czy do istniej�cego kolektora Wła�ciciele nieruchomo�ci z udziałem 
Gminy i innych �rodków 

3. Realizacja sieci wodoci�gowej rozdzielczej Wła�ciciele nieruchomo�ci 

4. Realizacja drogi gminnej Gmina przy udziale wła�cicieli 
nieruchomo�ci i innych �rodków 

* Inwestycja komunalna, na któr� mo�na stara� si� o dofinansowanie z funduszy strukturalnych poniewa� dotyczy terenów chronionych na 
podstawie ustawy o ochronie przyrody, na których realizuje si� polityk� gminy okre�lon� w studium gminy. 
 
 
 

Zał�cznik Nr 4 
do uchwały Nr XXV/151/2008 
Rady Gminy Łukta 
z dnia 28 listopada 2008 r. 

 
Rozstrzygni �cie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych  do projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Wynki  w gminie Łukta. 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 roku, Nr 80, poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) niniejszym rozstrzyga si�, �e do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu wsi Wynki w gminie Łukta nie wpłyn�ły uwagi w okresie przewidzianym 
Art. 17 pkt 11, ww. ustawy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


