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Uchwała Nr ................................ 

Rady Gminy Miłki 
z dnia ...................................... r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 

miejscowości Staświny, Miłki  gmina Miłki. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 

poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 

1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, 

Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 20 ust 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r., 

poz. 647), Rada Gminy Miłki uchwala, co następuje: 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

§ 1. 

1. Zgodnie z Uchwałą XXII/101/2012 Rady Gminy Miłki z dnia 17 września 2012 r. w spawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

rejonie miejscowości Staświny, Miłki  gmina Miłki, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłki, 

uchwalony uchwałą Nr LI/267/2010 Rady Gminy Miłki z dnia 10 listopada 2010 r. w 

sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Miłki, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej 

planem. 

 

§ 2. 

2. Integralną częścią uchwały jest załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący 

graficzne przedstawienie ustaleń planu, obowiązujący zgodnie z umieszczoną na nim 

legendą. 

3. Planem objęto obszar, którego granice przedstawia rysunek planu. 

4. Pozostałymi załącznikami do uchwały, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik nr 2; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania – załącznik nr 3. 

 

§ 3. 

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 

niniejszej uchwały: 

1) granica opracowania planu; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania; 
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3) przeznaczenie terenu oznaczone numerem porządkowym i symbolem literowym; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) strefa ochrony archeologicznej; 

6) strefa ochronna elektrowni wiatrowych. 

2. Następujące oznaczenia graficzne będące informacyjnymi oznaczeniami planu: 

1) orientacyjne lokalizacje elektrowni wiatrowych; 

2) Obszar Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. 

3. Przedmiotem ustaleń planu jest zakres merytoryczny wynikający z art. 15, ust. 2, 3 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 647). 

 

§ 4. 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

wymieniony w § 1.; 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć załącznik graficzny nr 1, wykonany na 

aktualnej mapie ewidencyjnej w skali 1:2000, stanowiący załącznik graficzny ustaleń 

zawartych w tekście uchwały; 

3) obszarze planu – należy przez to rozumieć obszar znajdujący się w granicach planu, 

będący przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały; 

4)   terenie – należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem o określonym 

przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, który został wyznaczony na rysunku 

planu liniami rozgraniczającymi; 

5)   powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez 

budynek w stanie wykończonym, powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut 

pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu, do powierzchni 

zabudowy nie wlicza się powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie 

wystających ponad powierzchnię terenu, a także powierzchni elementów 

drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, 

oświetlenia zewnętrznego; 

6)   terenie biologicznie czynnym – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu 

biologicznie czynną w rozumieniu przepisów odrębnych; 

7)   liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozdzielające tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

8)   nieprzekraczalnej linia zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na 

rysunku planu poza którą nie należy wprowadzać zabudowy, przy czym linia ta nie 

dotyczy obiektów infrastruktury liniowej oraz obiektów zagospodarowania terenu 

takich jak parkingi, drogi wewnętrzne, obiekty małej architektury; 

9)   infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć, obiekty budowlane inżynieryjne, 

liniowe lub sieciowe, takie jak wodociągi, kanalizacji sanitarnej, linie 

elektroenergetyczne, obiekty i urządzenia z zakresu łączności publicznej itp. wraz 

z urządzeniami do ich obsługi; 

10) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć akty prawne o charakterze 

powszechnie obowiązującym, tj. ustawy i akty wydane na ich podstawie, 

rozporządzenia wojewody, uchwały jednostek samorządu terytorialnego, 

a w szczególności te akty, które wymienia się w podstawach prawnych opracowania 

niniejszego planu; 
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11) elektrowni wiatrowej – należy przez to rozumieć budowlę techniczną wraz 

z niezbędnymi urządzeniami technicznymi oraz towarzyszącą jej infrastrukturą 

techniczną, stanowiące techniczne urządzenie prądotwórcze, przetwarzające energię 

mechaniczną wiatru na energię elektryczną; 

12) parku elektrowni wiatrowych – połączone i współpracujące ze sobą elektrownie 

wiatrowe stanowiące wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, drogami 

i dojazdami, placami montażowymi i infrastruktura techniczną, całościowy zespół 

techniczny służący produkcji energii elektrycznej; 

13) GPZ – Głównym Punkcie Zasilania, stacji transformatorowej rozdzielczej dla potrzeb 

projektowanego parku elektrowni wiatrowych; 

14) uciążliwości dla otoczenia – należy przez to rozumieć negatywne oddziaływanie na 

otoczenie wynikające z przekroczenia standardów środowiskowych określonych 

przepisami prawa, powodowane np. emisją pyłów i gazów, odorów, hałasu, 

promieniowania itp., a także wynikającą ze wzmożonego ruchu pojazdów, związanego 

z funkcjonowaniem obiektów i urządzeń, ze składowaniem odpadów na otwartej 

przestrzeni lub w inny widoczny i oczywisty sposób pogarszająca warunki życia 

sąsiadów w najbliższym otoczeniu. 

2. Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować 

zgodnie z definicjami przyjętymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz z definicjami wynikającymi z Polskich Norm i przepisów odrębnych. 

 

§ 5. 

Ustala się następujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi 

i oznaczonych symbolem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem planu: 

1) R – tereny rolnicze; 

2) RE – tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych; 

3) EW – tereny elektrowni wiatrowych; 

4) RM – tereny zabudowy zagrodowej; 

5) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

6) MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 

7) ZL – tereny lasów; 

8) KDZ – tereny dróg publicznych, klasy zbiorczej; 

9) KDD – tereny dróg publicznych, klasy dojazdowej; 

10) KDW – tereny dróg wewnętrznych. 

 

 

Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe 

 

§ 6. 

Obowiązują ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 

terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R, 12R, 13R, 21R, 22R, 28R, 29R, 30R, 

31R, 36R, 37R, 38R, 44R, 45R, 48R, 49R, 50R, 55R, 56R: 

1) przeznaczenie terenów: 

- tereny rolnicze. 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
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a) dopuszcza się budowę budynków mieszkalnych, garażowych, gospodarczych, 

inwentarskich, a także innych budynków i urządzeń obsługujących działalność 

usługową na rzecz rolnictwa, służących produkcji rolnej i przetwórstwu rolno-

spożywczemu, wyłącznie w ramach zabudowy zagrodowej, 

b) dopuszcza się lokalizację budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi 

związanych, niezbędnych dla prowadzenia gospodarstwa rolnego, gabarytów 

obiektów nie ustala się, 

c) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w stosunku do linii rozgraniczających 

dróg, w odległościach określonych na rysunku planu, 

d) lokalizacja zabudowy wyłącznie w obrębie części działki ograniczonej 

nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, według rysunku planu z zachowaniem 

określonych odległości od granic działek na podstawie przepisów odrębnych, 

e) na poszczególnych działkach dopuszcza się realizację obiektów małej architektury 

ogrodowej (np. oczek wodnych, fontann) oraz budowli i urządzeń służących 

reklamie, 

f) nie dopuszcza się wykonania ogrodzeń pełnych, 

g) w elewacjach budynków stosować materiały tradycyjne takie jak cegła ceramiczna, 

kamień, drewno, tynki w stonowanej kolorystyce, 

h) do pokrycia dachów należy stosować pokrycia ceramiczne lub ich imitacje w kolorze 

naturalnej cegły; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hałasu, 

b) dopuszcza się przebudowę i odbudowę cieków wodnych pod warunkiem uzyskania 

stosownych pozwoleń przewidzianych przepisami odrębnymi oraz pod warunkiem, 

że przebudowa nie zmieni przepływów wód w ciekach i zbiornikach wodnych, 

c) ze względu na konieczność maksymalnej ochrony dobrej jakości gleb, w trakcie 

przygotowywania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie 

z terenu, 

d) na terenach objętym planem ograniczyć do niezbędnego minimum przekształcenia 

rzeźby terenu, 

e) na części terenów 13R i 31R, znajdującej się w Obszarze Chronionego Krajobrazu 

Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, zakazuje się przekształcenia rzeźby terenu, 

f) ustala się bezwzględny zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód 

powierzchniowych, podziemnych oraz gruntów; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

- strefy ochrony archeologicznej wyznaczone na rysunku planu, są dostępne do celów 

inwestycyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

- nie ustala się; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna 

i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy 

w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział powierzchni 

biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną 

wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz 

linie zabudowy i gabaryty obiektów: 

a) parametry zabudowy budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej:  
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- wysokość zabudowy maksymalnie 9,0 m, do dwóch kondygnacji nadziemnych 

(w tym poddasze użytkowe), 

- geometria dachu – dachy wysokie, kąt nachylenia głównych połaci dachu od 30° 

do 45°, 

b) parametry zabudowy garażowej, gospodarczej, inwentarskiej itp.:  

- wysokość zabudowy do 9,0 m – maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, 

- geometria dachu – dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci 

dachu do 45°, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 0,9, 

d) nakaz pozostawienia min. 80% terenu biologicznie czynnego na każdej wydzielonej 

działce, 

e) obszar przeznaczony pod zabudowę, dojścia, dojazdy, miejsca postojowe, 

utwardzone nawierzchnie, nie powinien przekraczać 20% powierzchni działki, 

f) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingowych na terenie inwestycji w ilości 

minimum 2 stanowiska na 1 lokal mieszkalny; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie przepisów odrębnych: 

- nie ustala się; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

- nie ustala się; 

9) zasady podziału nieruchomości: 

a) minimalna powierzchnia działki zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) dopuszcza się wydzielenia działek na rzecz komunikacji i urządzeń infrastruktury 

technicznej (przepompownie, transformatorowe stacje wolnostojące, studnie 

rewizyjne itp.), a także na powiększenie nieruchomości sąsiednich, bez ograniczenia 

ich minimalnej powierzchni; 

10) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy: 

- ustala się zakaz lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi w strefie 

ochronnej elektrowni wiatrowych; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej takich jak: 

sieci elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, melioracyjne, gazowe, 

telekomunikacyjne itp. wraz z urządzeniami towarzyszącymi (stacje 

transformatorowe, GPZ, przepompownie ścieków, masztów pomiaru wiatru, obiekty 

i urządzenia infrastruktury technicznej z zakresu łączności publicznej), 

b) obowiązuje taki dobór lokalizacji GPZ, aby uciążliwości wynikające z jego 

funkcjonowania nie powodowały na terenach sąsiadujących przekroczenia wartości 

normatywnych wskazanych w przepisach szczególnych, 

c) po realizacji kablowych i napowietrznych sieci elektroenergetycznych obowiązuje 

natychmiastowa, tzn. rozumiana jako końcowa faza robót, rekultywacja gruntów 

naruszonych przy wykonywaniu tych sieci, 

d) dla potrzeb prowadzenia robót budowlanych i montażowych związanych 

z realizacją elektrowni wiatrowej dopuszcza się budowę tymczasowych zjazdów 

z dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu lub poszerzenia zjazdów 

istniejących, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego zarządcy drogi, po 
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zakończeniu robót budowlanych i montażowych obowiązuje przywrócenie 

pierwotnego stanu terenu, 

e) w zakresie obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

- poprzez istniejącą oraz projektowaną infrastrukturę techniczną, 

- dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej w liniach 

rozgraniczających, 

f) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

- zaopatrzenie w wodę do celów bytowych i przeciwpożarowych z gminnej sieci 

wodociągowej, 

- dopuszcza się czerpanie wody z ujęć własnych lokalizowanych na terenie 

inwestycji zgodnie z przepisami odrębnymi, 

g) w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych, odprowadzania wód opadowych 

i roztopowych oraz odpadów komunalnych: 

- odprowadzanie do szczelnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych 

na terenie inwestycji lub przydomowych oczyszczalni ścieków, 

- ustala się obowiązek odprowadzania wód opadowych i roztopowych na 

posesjach poprzez indywidualne rozwiązania umożliwiające jej 

zagospodarowania w granicach własnej działki, 

- dopuszcza się odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowów pod 

warunkiem podczyszczenia ich w osadnikach i separatorach, 

- gromadzenie i wywóz odpadów w sposób zorganizowany na podstawie 

lokalnych przepisów, 

h) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

- preferuje się  niskoemisyjne źródła energii do ogrzewania budynków, 

i) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 

- zaopatrzenie w do celów bytowych z indywidualnych źródeł, 

- dopuszcza się budowę, układu sieci infrastruktury gazowej zgodnie 

z przepisami odrębnymi i na warunkach określonych przez gestora sieci, 

j) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

- dopuszcza się przebudowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznej o nowe linie 

kablowe oraz stacje transformatorowe z dopuszczeniem zachowanie 

istniejących i budowy nowych linii elektroenergetycznych napowietrznych, 

k) w zakresie telekomunikacji: 

- dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej 

z zakresu łączności publicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: 

- do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie 

terenu; 

13) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36, 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.,  

- ustala się opłatę w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości. 

 

§ 7. 

Obowiązują ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 

terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2RE, 14RE, 32RE, 39RE, 46RE, 51RE: 

1) przeznaczenie terenów: 
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- tereny rolnicze z możliwością realizacji zabudowy gospodarczej i dopuszczeniem 

lokalizacji dróg wewnętrznych do obsługi elektrowni wiatrowych; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w stosunku do linii rozgraniczających 

dróg, w odległościach określonych na rysunku planu, 

b) w zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić przebieg istniejących sieci 

i urządzeń infrastruktury technicznej, ewentualne kolizje z planowanym 

zagospodarowaniem usunąć zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) lokalizacja zabudowy wyłącznie w obrębie części działki ograniczonej 

nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, według rysunku planu z zachowaniem 

określonych odległości od granic działek na podstawie przepisów odrębnych, 

d) nie dopuszcza się wykonania ogrodzeń pełnych, 

e) w elewacjach budynków stosować materiały tradycyjne takie jak cegła ceramiczna, 

kamień, drewno, tynki w stonowanej kolorystyce; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) dopuszcza się przebudowę i odbudowę cieków wodnych pod warunkiem uzyskania 

stosownych pozwoleń przewidzianych przepisami odrębnymi oraz pod warunkiem, 

że przebudowa nie zmieni przepływów wód w ciekach i zbiornikach wodnych, 

b) ze względu na konieczność maksymalnej ochrony dobrej jakości gleb, w trakcie 

przygotowywania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie 

z terenu, 

c) na terenach objętym planem ograniczyć do niezbędnego minimum przekształcenia 

rzeźby terenu, 

d) ustala się bezwzględny zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód 

powierzchniowych, podziemnych oraz gruntów, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

- nie ustala się; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

- nie ustala się; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna 

i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy 

w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział powierzchni 

biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną 

wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz 

linie zabudowy i gabaryty obiektów: 

a) parametry zabudowy garażowej, gospodarczej, inwentarskiej itp.: 

- wysokość zabudowy do 9,0 m – maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, 

- geometria dachu – dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci 

dachu do 45°, 

b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 0,9, 

c) nakaz pozostawienia min. 80% terenu biologicznie czynnego na każdej wydzielonej 

działce, 

d) obszar przeznaczony pod zabudowę, dojścia, dojazdy, miejsca postojowe, 

utwardzone nawierzchnie, nie powinien przekraczać 20% powierzchni działki, 

e) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingowych na terenie inwestycji w ilości 

minimum 2 stanowiska na 1 lokal mieszkalny; 
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7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie przepisów odrębnych: 

- nie ustala się; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

- nie ustala się; 

9) zasady podziału nieruchomości: 

a) minimalna powierzchnia działki zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) dopuszcza się wydzielenia działek na rzecz komunikacji i urządzeń infrastruktury 

technicznej (przepompownie, transformatorowe stacje wolnostojące, studnie 

rewizyjne itp.), a także na powiększenie nieruchomości sąsiednich, bez ograniczenia 

ich minimalnej powierzchni, z wyłączeniem terenów gleb I-III klasy bonitacyjnej; 

10) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy: 

- ustala się zakaz lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi w strefie 

ochronnej elektrowni wiatrowych; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej takich jak: 

sieci elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, melioracyjne, gazowe, 

telekomunikacyjne itp. wraz z urządzeniami towarzyszącymi (stacje 

transformatorowe, GPZ, przepompownie ścieków, masztów pomiaru wiatru, obiekty 

i urządzenia infrastruktury technicznej z zakresu łączności publicznej), 

b) obowiązuje taki dobór lokalizacji GPZ, aby uciążliwości wynikające z jego 

funkcjonowania nie powodowały na terenach sąsiadujących przekroczenia wartości 

normatywnych wskazanych w przepisach szczególnych, 

c) infrastrukturę techniczną (w tym drogi dojazdowe) związaną z funkcjonowaniem 

i obsługą elektrowni wiatrowej, należy prowadzić w liniach rozgraniczających 

terenów komunikacyjnych lub w terenach pod to wyznaczonych, 

d) po realizacji kablowych i napowietrznych sieci elektroenergetycznych obowiązuje 

natychmiastowa, tzn. rozumiana jako końcowa faza robót, rekultywacja gruntów 

naruszonych przy wykonywaniu tych sieci, 

e) w zakresie obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

- poprzez istniejącą oraz projektowaną infrastrukturę techniczną, 

- dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej w liniach 

rozgraniczających, 

f) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

- zaopatrzenie w wodę do celów bytowych i przeciwpożarowych z gminnej sieci 

wodociągowej, 

- dopuszcza się do czasu wybudowania przyłączy wodociągowych czerpanie wody 

z ujęć własnych lokalizowanych na terenie inwestycji zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 

g) w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych, odprowadzania wód opadowych 

i roztopowych oraz odpadów komunalnych: 

- odprowadzanie do szczelnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na 

terenie inwestycji lub przydomowych oczyszczalni ścieków, 
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- ustala się obowiązek odprowadzania wód opadowych i roztopowych na 

posesjach poprzez indywidualne rozwiązania umożliwiające jej 

zagospodarowania w granicach własnej działki, 

- dopuszcza się odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowów pod 

warunkiem podczyszczenia ich w osadnikach i separatorach, 

- gromadzenie i wywóz odpadów w sposób zorganizowany na podstawie 

lokalnych przepisów, 

h) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

- preferuje się  niskoemisyjne źródła energii do ogrzewania budynków, 

i) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 

- zaopatrzenie w do celów bytowych z indywidualnych źródeł, 

j) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

- dopuszcza się przebudowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznej o nowe linie 

kablowe oraz stacje transformatorowe z dopuszczeniem zachowanie 

istniejących i budowy nowych linii elektroenergetycznych napowietrznych, 

k) w zakresie telekomunikacji: 

- dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej z zakresu 

łączności publicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: 

- do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie 

terenu; 

13) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36, 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., 

- ustala się opłatę w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości. 

 

§ 8. 

Obowiązują ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 

terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 3EW, 4EW, 15EW, 16EW, 17EW, 18EW, 

33EW, 34EW, 35EW, 40EW, 41EW, 42EW, 43EW, 47EW, 52EW, 53EW: 

1) przeznaczenie terenów: 

- tereny elektrowni wiatrowych; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) lokalizacja elektrowni wiatrowych wyłącznie w obrębie części działki ograniczonej 

nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, według rysunku planu, 

b) szczegółowa lokalizacja poszczególnych elektrowni wiatrowych zostanie określona 

na etapie projektu budowlanego, 

c) maksymalna moc nominalna elektrowni wiatrowej do 4,6 MW, 

d) moc akustyczna elektrowni wiatrowej na poziomie, który nie spowoduje 

przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi, 

e) elektrownia wiatrowa stanowi przeszkodę lotniczą, ustala się wymóg 

przeszkodowego oznakowania oraz właściwego zgłoszenia przeszkód zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

f) ustala się wykonanie zabezpieczeń konstrukcji wieży przed porażeniem prądem, 

g) dopuszcza się oświetlenie ochronne oraz ogrodzenie terenów, 

h) w zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić przebieg istniejących sieci 

i urządzeń infrastruktury technicznej, ewentualne kolizje z planowanym 

zagospodarowaniem usunąć zgodnie z przepisami odrębnymi, 
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i) zakaz wykorzystania konstrukcji wieży jako nośnika reklamowego, zakaz nie 

obejmuje oznaczeń producenta, inwestora lub właściciela elektrowni wiatrowej na 

gondolach, 

j) projektowane elektrownie wiatrowe stanowią część parku elektrowni wiatrowych, 

k) dla parku elektrowni wiatrowych ustala się: 

- wymóg zastosowania jednakowej kolorystyki elektrowni wiatrowych, 

- wymóg zastosowania elektrowni wiatrowych o zbliżonym wyglądzie i wielkości 

w całym parku elektrowni wiatrowych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) dopuszcza się przebudowę i odbudowę cieków wodnych pod warunkiem uzyskania 

stosownych pozwoleń przewidzianych przepisami odrębnymi oraz pod warunkiem, 

że przebudowa nie zmieni przepływów wód w ciekach i zbiornikach wodnych, 

b) ze względu na konieczność maksymalnej ochrony dobrej jakości gleb, w trakcie 

przygotowywania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie 

z terenu, 

c) na terenach objętym planem ograniczyć do niezbędnego minimum przekształcenia 

rzeźby terenu, 

d) ustala się bezwzględny zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód 

powierzchniowych, podziemnych oraz gruntów, 

e) ustala się nakaz przeprowadzenia minimum rocznego monitoringu ornitologicznego 

i chiropterologicznego, wyprzedzającego realizacje parku elektrowni wiatrowych, 

f) po zakończeniu funkcjonowania parku elektrowni wiatrowych, po ostatecznym 

demontażu elektrowni wiatrowej, obowiązuje rekultywacja terenu zajmowanego 

przez elektrownie wiatrowe, 

g) lokalizacja inwestycji, zwłaszcza budowa elektrowni wiatrowych wymaga na etapie 

projektu budowlanego rozpoznania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

h) na terenie parku elektrowni wiatrowych i w strefie ochronnej  nie należy: 

- tworzyć nowych terenów zielonych, zwłaszcza obsadzonych zielenią wysoką, 

- obsadzać zielenią wysoką dróg wewnętrznych, 

- tworzyć nowych oczek wodnych i stawów, 

i) lokalizacja elektrowni wiatrowych jest inwestycją mogącą potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

- nie ustala się; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

- nie ustala się; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna 

i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy 

w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział powierzchni 

biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną 

wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz 

linie zabudowy i gabaryty obiektów: 

- maksymalna wysokość elektrowni wiatrowej w stanie wzniesionego śmigła do  

200 m ponad poziomem terenu; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie przepisów odrębnych: 
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- nie ustala się; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

- nie ustala się; 

9) zasady podziału nieruchomości: 

a) minimalna powierzchnia działki zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) dopuszcza się wydzielenia działek na rzecz komunikacji i urządzeń infrastruktury 

technicznej (przepompownie, transformatorowe stacje wolnostojące, studnie 

rewizyjne itp.), a także na powiększenie nieruchomości sąsiednich, bez ograniczenia 

ich minimalnej powierzchni; 

10) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy: 

- nie ustala się; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej takich jak: 

sieci elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, melioracyjne, gazowe, 

telekomunikacyjne itp. wraz z urządzeniami towarzyszącymi (stacje 

transformatorowe, GPZ, przepompownie ścieków, masztów pomiaru wiatru, obiekty 

i urządzenia infrastruktury technicznej z zakresu łączności publicznej), 

b) obowiązuje taki dobór lokalizacji GPZ, aby uciążliwości wynikające z jego 

funkcjonowania nie powodowały na terenach sąsiadujących przekroczenia wartości 

normatywnych wskazanych w przepisach szczególnych, 

c) infrastrukturę techniczną (w tym drogi dojazdowe) związaną z funkcjonowaniem 

i obsługą elektrowni wiatrowej, należy prowadzić w liniach rozgraniczających 

terenów komunikacyjnych lub w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 

RE, 

d) po realizacji kablowych i napowietrznych sieci elektroenergetycznych obowiązuje 

natychmiastowa, tzn. rozumiana jako końcowa faza robót, rekultywacja gruntów 

naruszonych przy wykonywaniu tych sieci, 

e) dla potrzeb prowadzenia robót budowlanych i montażowych związanych z realizacją 

elektrowni wiatrowej dopuszcza się budowę tymczasowych zjazdów z dróg 

publicznych oznaczonych na rysunku planu lub poszerzenia zjazdów istniejących, 

pod warunkiem uzyskania zgody właściwego zarządcy drogi, po zakończeniu robót 

budowlanych i montażowych obowiązuje przywrócenie pierwotnego stanu terenu, 

f) w zakresie obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

- poprzez istniejącą oraz projektowaną infrastrukturę techniczną, 

- dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej w liniach 

rozgraniczających, 

g) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

- zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej, 

- dopuszcza się do czasu wybudowania przyłączy wodociągowych czerpanie wody 

z ujęć własnych lokalizowanych na terenie inwestycji zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 

h) w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych, odprowadzania wód opadowych 

i roztopowych oraz odpadów komunalnych: 

- odprowadzanie do szczelnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na 

terenie inwestycji, 
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- dopuszcza się odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowów pod 

warunkiem podczyszczenia ich w osadnikach i separatorach, 

- gromadzenie i wywóz odpadów w sposób zorganizowany na podstawie 

lokalnych przepisów, 

i) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

- nie ustala się, 

j) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 

- nie ustala się, 

k) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

- dopuszcza się przebudowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznej o nowe linie 

kablowe oraz stacje transformatorowe z dopuszczeniem zachowanie istniejących 

i budowy nowych linii elektroenergetycznych napowietrznych, 

l) w zakresie telekomunikacji: 

- dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej z zakresu 

łączności publicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: 

- do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie 

terenu; 

13) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36, 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.: 

- ustala się opłatę w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości. 

 

§ 9. 

Obowiązują ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 

terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 5RM, 6RM, 7RM, 20RM, 57RM, 58RM: 

1) przeznaczenie terenów: 

- tereny zabudowy zagrodowej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) adaptuje się istniejące budynki z możliwością ich przebudowy i rozbudowy, 

b) dopuszcza się budowę budynków mieszkalnych, garażowych, gospodarczych, 

inwentarskich, a także innych budynków i urządzeń obsługujących działalność 

usługową na rzecz rolnictwa, służących produkcji rolnej i przetwórstwu rolno-

spożywczemu, wyłącznie w ramach zabudowy zagrodowej, 

c) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w stosunku do linii rozgraniczających 

dróg, w odległościach określonych na rysunku planu, 

d) lokalizacja zabudowy wyłącznie w obrębie części działki ograniczonej 

nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, według rysunku planu z zachowaniem 

określonych odległości od granic działek na podstawie przepisów odrębnych, 

e) na poszczególnych działkach dopuszcza się realizację obiektów małej architektury 

ogrodowej (np. oczek wodnych, fontann) oraz budowli i urządzeń służących 

reklamie, 

f) nie dopuszcza się wykonania ogrodzeń pełnych, 

g) w elewacjach budynków stosować materiały tradycyjne takie jak cegła ceramiczna, 

kamień, drewno, tynki w stonowanej kolorystyce; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hałasu, 
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b) dopuszcza się przebudowę i odbudowę cieków wodnych pod warunkiem uzyskania 

stosownych pozwoleń przewidzianych przepisami odrębnymi oraz pod warunkiem, 

że przebudowa nie zmieni przepływów wód w ciekach i zbiornikach wodnych, 

c) na terenach objętym planem ograniczyć do niezbędnego minimum przekształcenia 

rzeźby terenu, 

d) ustala się bezwzględny zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód 

powierzchniowych, podziemnych oraz gruntów; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

- nie ustala się; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

- nie ustala się; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna 

i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy 

w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział powierzchni 

biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną 

wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz 

linie zabudowy i gabaryty obiektów: 

a) parametry zabudowy budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej: 

- wysokość zabudowy maksymalnie 9,0 m, do dwóch kondygnacji nadziemnych (w 

tym poddasze użytkowe), 

- geometria dachu – dachy wysokie, kąt nachylenia głównych połaci dachu od 30° 

do 45°, 

b) parametry zabudowy garażowej, gospodarczej, inwentarskiej itp.: 

- wysokość zabudowy do 9,0 m – maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, 

- geometria dachu – dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci 

dachu do 45°, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 0,9, 

d) nakaz pozostawienia min. 40% terenu biologicznie czynnego na każdej wydzielonej 

działce, 

e) obszar przeznaczony pod zabudowę, dojścia, dojazdy, miejsca postojowe, 

utwardzone nawierzchnie, nie powinien przekraczać 60% powierzchni działki, 

f) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingowych na terenie inwestycji w ilości 

minimum 2 stanowiska na 1 lokal mieszkalny; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie przepisów odrębnych: 

- nie ustala się; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

- nie ustala się; 

9) zasady podziału nieruchomości: 

a) minimalna powierzchnia działki zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) dopuszcza się wydzielenia działek na rzecz komunikacji i urządzeń infrastruktury 

technicznej (przepompownie, transformatorowe stacje wolnostojące, studnie 

rewizyjne itp.), a także na powiększenie nieruchomości sąsiednich, bez ograniczenia 

ich minimalnej powierzchni; 

10) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy: 

- nie ustala się; 
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11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) w zakresie obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

- poprzez istniejącą oraz projektowaną infrastrukturę techniczną, 

- dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej w liniach 

rozgraniczających, 

b) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

- zaopatrzenie w wodę do celów bytowych i przeciwpożarowych z gminnej sieci 

wodociągowej, 

- dopuszcza się do czasu wybudowania przyłączy wodociągowych czerpanie wody 

z ujęć własnych lokalizowanych na terenie inwestycji zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 

c) w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych, odprowadzania wód opadowych 

i roztopowych oraz odpadów komunalnych: 

- odprowadzanie do szczelnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na 

terenie inwestycji lub przydomowych oczyszczalni ścieków, 

- ustala się obowiązek odprowadzania wód opadowych i roztopowych na 

posesjach poprzez indywidualne rozwiązania umożliwiające jej 

zagospodarowania w granicach własnej działki, 

- dopuszcza się odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowów pod 

warunkiem podczyszczenia ich w osadnikach i separatorach, 

- gromadzenie i wywóz odpadów w sposób zorganizowany na podstawie 

lokalnych przepisów, 

d) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

- obowiązek ogrzewania nowych budynków zasilanych niskoemisyjnymi źródłami 

energii, 

e) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 

- zaopatrzenie w do celów bytowych poprzez istniejącą i projektowaną sieć 

gazową, 

- dopuszcza się budowę, układu sieci infrastruktury gazowej zgodnie z przepisami 

odrębnymi i na warunkach określonych przez gestora sieci, 

f) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

- zaopatrzenie w energię elektryczną przewiduje się z istniejącej i projektowanej 

sieci SN i nn, 

- dopuszcza się przebudowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznej o nowe linie 

kablowe oraz stacje transformatorowe z dopuszczeniem zachowanie istniejących 

i budowy nowych linii elektroenergetycznych napowietrznych, 

g) w zakresie telekomunikacji: 

- dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej z zakresu 

łączności publicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: 

- do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie 

terenu; 

13) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36, 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.: 

- ustala się opłatę w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości. 
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§ 10. 

Obowiązują ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu 

zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 9MW, 10MW, 

11MW, 20MW: 

1) przeznaczenie terenów: 

- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 

a) dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę budynków mieszkalnych, 

garażowych, gospodarczych, inwentarskich, wyłącznie w ramach zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej, 

b) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w stosunku do linii rozgraniczających 

dróg, w odległościach określonych na rysunku planu, 

c) lokalizacja zabudowy wyłącznie w obrębie części działki ograniczonej 

maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, według rysunku planu 

z zachowaniem określonych odległości od granic działek, 

d) na poszczególnych działkach dopuszcza się realizację obiektów małej architektury 

oraz budowli i urządzeń służących reklamie, 

e) nie dopuszcza się wykonania ogrodzeń pełnych, 

f) w elewacjach budynków stosować materiały tradycyjne takie jak cegła ceramiczna, 

kamień, drewno, tynki w stonowanej kolorystyce, 

g) do pokrycia dachów należy stosować pokrycia ceramiczne lub ich imitacje w kolorze 

naturalnej cegły; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) na terenach objętym planem ograniczyć do niezbędnego minimum przekształcenia 

rzeźby terenu, 

b) ustala się bezwzględny zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód 

powierzchniowych, podziemnych oraz gruntów; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

a) strefy ochrony archeologicznej wyznaczone na rysunku planu, są dostępne do celów 

inwestycyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) nakaz zachowania wyglądu architektonicznego zabudowy o wartości historyczno-

kulturowej w zakresie gabarytu, kształtu i pokrycia dachu, kompozycji elewacji tzn. 

zachowania detalu architektonicznego, rozmieszczenia, wielkości, kształtu oraz 

proporcji otworów okiennych i drzwiowych, 

c) zakaz tynkowania elewacji ceglanych budynków o wartości historyczno-kulturowej, 

d) zakaz ocieplania elewacji budynków o wartości historyczno-kulturowej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

- nie ustala się; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna 

i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy 

w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział powierzchni 

biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną 

wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz 

linie zabudowy i gabaryty obiektów: 

a) parametry zabudowy budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej:  

- wysokość zabudowy maksymalnie 9,0 m, do dwóch kondygnacji nadziemnych 

(w tym poddasze użytkowe), 
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- geometria dachu – dachy dowolne, kąt nachylenia połaci dachu do 45°, 

b) parametry zabudowy garażowej, gospodarczej, inwentarskiej itp.:  

- wysokość zabudowy do 9,0 m – maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, 

- geometria dachu – dachy dowolne, kąt nachylenia połaci dachu do 45°, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 0,9, 

d) nakaz pozostawienia min. 40% terenu biologicznie czynnego na każdej wydzielonej 

działce, 

e) obszar przeznaczony pod zabudowę, dojścia, dojazdy, miejsca postojowe, 

utwardzone nawierzchnie, nie powinien przekraczać 60% powierzchni działki, 

f) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingowych na terenie inwestycji w ilości 

minimum 2 stanowiska na 1 lokal mieszkalny; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie przepisów odrębnych: 

- nie ustala się; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

- nie ustala się; 

9) zasady podziału nieruchomości: 

a) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2, 

b) minimalna szerokość frontu działki – 20 m, 

c) dopuszcza się wydzielenia działek na rzecz komunikacji i urządzeń infrastruktury 

technicznej (przepompownie, transformatorowe stacje wolnostojące, studnie 

rewizyjne itp.), a także na powiększenie nieruchomości sąsiednich, bez ograniczenia 

ich minimalnej powierzchni; 

10) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy: 

- nie ustala się; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) w zakresie obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

- poprzez istniejącą oraz projektowaną infrastrukturę techniczną, 

- dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej w liniach 

rozgraniczających, 

b) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

- zaopatrzenie w wodę do celów bytowych i przeciwpożarowych z gminnej sieci 

wodociągowej, 

- dopuszcza się do czasu wybudowania przyłączy wodociągowych czerpanie 

wody z ujęć własnych lokalizowanych na terenie inwestycji zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

c) w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych, odprowadzania wód opadowych 

i roztopowych oraz odpadów komunalnych: 

- odprowadzanie do szczelnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych 

na terenie inwestycji lub przydomowych oczyszczalni ścieków, 

- ustala się obowiązek odprowadzania wód opadowych i roztopowych na 

posesjach poprzez indywidualne rozwiązania umożliwiające jej 

zagospodarowania w granicach własnej działki, 

- dopuszcza się odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowów pod 

warunkiem podczyszczenia ich w osadnikach i separatorach, 
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- gromadzenie i wywóz odpadów w sposób zorganizowany na podstawie 

lokalnych przepisów, 

d) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

- preferuje się  niskoemisyjne źródła energii do ogrzewania budynków, 

e) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 

- zaopatrzenie w do celów bytowych z indywidualnych źródeł, 

- dopuszcza się budowę, układu sieci infrastruktury gazowej zgodnie 

z przepisami odrębnymi i na warunkach określonych przez gestora sieci, 

f) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

- zaopatrzenie w energię elektryczną przewiduje się z istniejącej i projektowanej 

sieci SN i nn, 

- dopuszcza się przebudowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznej o nowe linie 

kablowe oraz stacje transformatorowe z dopuszczeniem zachowanie 

istniejących i budowy nowych linii elektroenergetycznych napowietrznych, 

g) w zakresie telekomunikacji: 

- dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej 

z zakresu łączności publicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: 

- do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie 

terenu; 

13) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36, 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.,  

- ustala się opłatę w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości. 

 

§ 11. 

Obowiązują ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 

terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 19MN/U: 

1) przeznaczenie terenu: 

- teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę budynków mieszkalnych, 

garażowych, gospodarczych, inwentarskich, wyłącznie w ramach zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej, 

b) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w stosunku do linii rozgraniczających 

dróg, w odległościach określonych na rysunku planu, 

c) lokalizacja zabudowy wyłącznie w obrębie części działki ograniczonej 

maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, według rysunku planu 

z zachowaniem określonych odległości od granic działek, 

d) na poszczególnych działkach dopuszcza się realizację obiektów małej architektury 

oraz budowli i urządzeń służących reklamie, 

e) nie dopuszcza się wykonania ogrodzeń pełnych, 

f) w elewacjach budynków stosować materiały tradycyjne takie jak cegła ceramiczna, 

kamień, drewno, tynki w stonowanej kolorystyce, 

g) do pokrycia dachów należy stosować pokrycia ceramiczne lub ich imitacje w kolorze 

naturalnej cegły; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
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a) na terenach objętym planem ograniczyć do niezbędnego minimum przekształcenia 

rzeźby terenu, 

b) ustala się bezwzględny zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód 

powierzchniowych, podziemnych oraz gruntów; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

- nie ustala się; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

- nie ustala się; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i 

minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy 

w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział powierzchni 

biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną 

wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz 

linie zabudowy i gabaryty obiektów: 

a) parametry zabudowy budynków w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, 

mieszkaniowo-usługowej oraz usługowej: 

- wysokość zabudowy maksymalnie do dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym 

poddasze użytkowe), lecz nie więcej niż 9,0 m do kalenicy, 

- geometria dachu – dachy dwu- lub wielospadowe, kąt nachylenia głównych 

połaci dachu od 30° do 45°, z możliwością wykonania okien połaciowych i/lub 

lukarn, 

b) parametry zabudowy budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-

garażowych jako funkcji towarzyszącej w zabudowie mieszkaniowej i usługowej: 

- wysokość zabudowy maksymalnie 9,0 m – jedna kondygnacja nadziemna, 

- geometria dachu – dachy dwu- lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci dachu do 

45°, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy 0,3 – 0,7, 

d) maksymalna powierzchni zabudowy – 30% powierzchni działki budowlanej, 

e) nakaz pozostawienia min. 70% powierzchni biologicznie czynnej na każdej 

wydzielonej działce, 

f) obszar przeznaczony pod zabudowę, dojścia, dojazdy, miejsca postojowe, 

utwardzone nawierzchnie, nie powinien przekraczać 60% powierzchni działki, 

g) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingowych na terenie inwestycji w ilości 

minimum 3 stanowiska na 1 budynek w zabudowie mieszkaniowo-usługowej; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie przepisów odrębnych: 

- nie ustala się; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

- nie ustala się; 

9) zasady podziału nieruchomości: 

a) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2, 

b) minimalna szerokość frontu działki – 20 m, 

c) dopuszcza się wydzielenia działek na rzecz komunikacji i urządzeń infrastruktury 

technicznej (przepompownie, transformatorowe stacje wolnostojące, studnie 

rewizyjne itp.), a także na powiększenie nieruchomości sąsiednich, bez ograniczenia 

ich minimalnej powierzchni; 
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10) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy: 

- nie ustala się; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) w zakresie obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

- poprzez istniejącą oraz projektowaną infrastrukturę techniczną, 

- dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej w liniach 

rozgraniczających, 

b) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

- zaopatrzenie w wodę do celów bytowych i przeciwpożarowych z gminnej sieci 

wodociągowej, 

- dopuszcza się do czasu wybudowania przyłączy wodociągowych czerpanie wody 

z ujęć własnych lokalizowanych na terenie inwestycji zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 

c) w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych, odprowadzania wód opadowych 

i roztopowych oraz odpadów komunalnych: 

- odprowadzanie do szczelnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na 

terenie inwestycji lub przydomowych oczyszczalni ścieków, 

- ustala się obowiązek odprowadzania wód opadowych i roztopowych na 

posesjach poprzez indywidualne rozwiązania umożliwiające jej 

zagospodarowania w granicach własnej działki, 

- dopuszcza się odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowów pod 

warunkiem podczyszczenia ich w osadnikach i separatorach, 

- gromadzenie i wywóz odpadów w sposób zorganizowany na podstawie 

lokalnych przepisów, 

d) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

- preferuje się  niskoemisyjne źródła energii do ogrzewania budynków, 

e) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 

- zaopatrzenie w do celów bytowych z indywidualnych źródeł, 

- dopuszcza się budowę, układu sieci infrastruktury gazowej zgodnie z przepisami 

odrębnymi i na warunkach określonych przez gestora sieci, 

f) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

- zaopatrzenie w energię elektryczną przewiduje się z istniejącej i projektowanej 

sieci SN i nn, 

- dopuszcza się przebudowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznej o nowe linie 

kablowe oraz stacje transformatorowe z dopuszczeniem zachowanie 

istniejących i budowy nowych linii elektroenergetycznych napowietrznych, 

g) w zakresie telekomunikacji: 

- dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej z zakresu 

łączności publicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: 

- do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie 

terenu; 

13) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36, 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.: 

- ustala się opłatę w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości. 



Projekt planu z dnia 26.11.2012 r. przekazany do uzgodnień i opiniowania 

20 

 

 

§ 12. 

Obowiązują ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 

terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 8ZL, 23ZL, 24ZL, 25ZL, 26ZL, 27ZL: 

1) przeznaczenie terenów:  

- tereny lasów; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) dopuszcza się urządzenie ścieżek pieszych i rowerowych, 

b) zagospodarowanie i użytkowanie terenów zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

- nie ustala się; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

- nie ustala się; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

- zasady, ograniczenia, zakazy oraz nakazy w dostępie do terenów lasów zgodnie 

z przepisami odrębnymi; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna 

i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w 

odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział powierzchni 

biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną 

wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz 

linie zabudowy i gabaryty obiektów: 

- nie ustala się; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie przepisów odrębnych: 

- nie ustala się; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

- nie ustala się; 

9) zasady podziału nieruchomości: 

- nie ustala się; 

10) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy: 

- nie ustala się; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

- nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: 

- do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie 

terenu; 

13) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36, 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.,  

- ustala się opłatę w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości. 

 

§ 13. 

Obowiązują ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 

terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 01KDZ, 03KDZ, 05KDZ, 06KDZ: 

1) przeznaczenie terenów: 
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- tereny publicznych dróg zbiorczych; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) szerokość drogi w istniejących liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszcza się sytuowanie w liniach rozgraniczających nowych sieci inżynieryjnego 

uzbrojenia terenu, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z drogą 

lub funkcjonowaniem parku elektrowni wiatrowych za zgodą zarządcy drogi, 

c) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się lokalizację przystanków 

autobusowych oraz zatok autobusowych, 

d) dopuszcza się realizację chodników, ścieżek rowerowych lub pieszo-rowerowych, 

e) nakaz zachowania historycznego przebiegu dróg; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz zachowania oraz pielęgnacji i uzupełnienia historycznych alei, 

b) nakaz zachowania drzewostanu pasów drogowych, drzewostan powinien podlegać 

systematycznej pielęgnacji i uzupełnienia ubytków, 

c) dopuszcza się wycinkę drzew w przypadku lokalizacji nowych zjazdów; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

- nie ustala się; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) zakaz lokalizacji reklam i nośników informacyjnych za wyjątkiem znaków i oznaczeń 

wymaganych przepisami odrębnymi, 

b) przestrzenie publiczne należy kształtować w sposób zapewniający estetykę oraz 

bezpieczeństwo użytkowników; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna 

i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy 

w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział powierzchni 

biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną 

wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz 

linie zabudowy i gabaryty obiektów: 

- nie ustala się; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie przepisów odrębnych: 

- nie ustala się; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

- nie ustala się; 

9) zasady podziału nieruchomości: 

a) minimalna powierzchnia nowowydzielonej działki – nie ustala się, 

b) minimalna szerokość frontu działki – nie ustala się, 

c) dopuszcza się wydzielenia działek na rzecz komunikacji i urządzeń infrastruktury 

technicznej (przepompownie, studnie rewizyjne itp.), a także na powiększenie 

nieruchomości sąsiednich, bez ograniczenia ich minimalnej powierzchni; 

10) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy: 

- nie ustala się; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

- dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej takich jak: 

sieci elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, melioracyjne, gazowe, 
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telekomunikacyjne itp. wraz z urządzeniami towarzyszącymi, zgodnie z przepisami 

odrębnymi oraz w uzgodnieniu z zarządcą drogi; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: 

- do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie 

terenu; 

13) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36, 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.: 

- ustala się opłatę w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości. 

 

§ 14. 

Obowiązują ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 

terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 02KDD, 04KDD, 07KDD, 08KDD, 09KDD, 

010KDD: 

1) przeznaczenie terenów: 

- tereny publicznych dróg dojazdowych; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) szerokość drogi w istniejących liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszcza się sytuowanie w liniach rozgraniczających nowych sieci inżynieryjnego 

uzbrojenia terenu, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z drogą 

lub funkcjonowaniem parku elektrowni wiatrowych za zgodą zarządcy drogi, 

c) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się lokalizację przystanków 

autobusowych oraz zatok autobusowych, 

d) dopuszcza się realizację chodników, ścieżek rowerowych lub pieszo-rowerowych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz zachowania oraz pielęgnacji i uzupełnienia historycznych alei, 

b) dopuszcza się wycinkę drzew w przypadku lokalizacji nowych zjazdów; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

- nakaz zachowania historycznego przebiegu dróg; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) zakaz lokalizacji reklam i nośników informacyjnych za wyjątkiem znaków i oznaczeń 

wymaganych przepisami odrębnymi, 

b) przestrzenie publiczne należy kształtować w sposób zapewniający estetykę oraz 

bezpieczeństwo użytkowników; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna 

i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy 

w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział powierzchni 

biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną 

wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz 

linie zabudowy i gabaryty obiektów: 

- nie ustala się; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie przepisów odrębnych: 

- nie ustala się; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

- nie ustala się; 

9) zasady podziału nieruchomości: 

a) minimalna powierzchnia nowowydzielonej działki – nie ustala się, 
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b) minimalna szerokość frontu działki – nie ustala się, 

c) dopuszcza się wydzielenia działek na rzecz komunikacji i urządzeń infrastruktury 

technicznej (przepompownie, studnie rewizyjne itp.), a także na powiększenie 

nieruchomości sąsiednich, bez ograniczenia ich minimalnej powierzchni; 

10) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy: 

- nie ustala się; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

- dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej takich jak: 

sieci elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, melioracyjne, gazowe, 

telekomunikacyjne itp. wraz z urządzeniami towarzyszącymi, zgodnie z przepisami 

odrębnymi oraz w uzgodnieniu z zarządcą drogi; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: 

- do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie 

terenu; 

13) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36, 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.: 

- ustala się opłatę w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości. 

 

§ 15. 

Obowiązują ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 

terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 011KDW, 012KDW, 013KDW: 

1) przeznaczenie terenów: 

- tereny dróg wewnętrznych. 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) szerokość drogi w istniejących liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszcza się sytuowanie w liniach rozgraniczających nowych sieci inżynieryjnego 

uzbrojenia terenu, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z drogą lub 

funkcjonowaniem parku elektrowni wiatrowych za zgodą zarządcy drogi, 

c) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się lokalizację przystanków 

autobusowych oraz zatok autobusowych, 

d) dopuszcza się realizację chodników, ścieżek rowerowych lub pieszo-rowerowych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz zachowania oraz pielęgnacji i uzupełnienia historycznych alei, 

b) dopuszcza się wycinkę drzew w przypadku lokalizacji nowych zjazdów; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

- nie ustala się; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) zakaz lokalizacji reklam i nośników informacyjnych za wyjątkiem znaków i oznaczeń 

wymaganych przepisami odrębnymi, 

b) przestrzenie publiczne należy kształtować w sposób zapewniający estetykę oraz 

bezpieczeństwo użytkowników; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna 

i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy 

w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział powierzchni 

biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną 
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wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz 

linie zabudowy i gabaryty obiektów: 

- nie ustala się; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie przepisów odrębnych: 

- nie ustala się; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

- nie ustala się; 

9) zasady podziału nieruchomości: 

a) minimalna powierzchnia nowowydzielonej działki – nie ustala się, 

b) minimalna szerokość frontu działki – nie ustala się, 

c) dopuszcza się wydzielenia działek na rzecz komunikacji i urządzeń infrastruktury 

technicznej (przepompownie, studnie rewizyjne itp.), a także na powiększenie 

nieruchomości sąsiednich, bez ograniczenia ich minimalnej powierzchni; 

10) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy: 

- nie ustala się; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

- dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej takich jak: 

sieci elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, melioracyjne, gazowe, 

telekomunikacyjne itp. wraz z urządzeniami towarzyszącymi, zgodnie z przepisami 

odrębnymi oraz w uzgodnieniu z zarządcą drogi; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: 

- nie ustala się; 

13) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36, 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.: 

- ustala się opłatę w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości. 

 

 

Rozdział 3 

Przepisy przejściowe i końcowe 

 

§ 16. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłki. 

 

§ 17. 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

oraz na stronie internetowej Gminy. 

 

§ 18. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  


