
Uchwała Nr XLV/261/2013
Rady Gminy Ostróda

z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po zachodniej 
stronie Jeziora Morliny, gmina Ostróda

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012r., poz. 647, poz.951, poz. 1445, z 2013r. poz. 21, poz. 405) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 645) Rada Gminy Ostróda, po 

stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Ostróda, uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu po zachodniej stronie Jeziora 
Morliny, gmina Ostróda, zwany dalej planem. 

§ 2. Zakres i granice planu zostały określone w uchwale Nr XII/60/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 lipca 
2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
części miejscowości Ornowo i Morliny. 

§ 3. Uchwalony plan składa się z: 

1)tekstu, stanowiącego treść niniejszej uchwały; 

2)rysunku w skali 1:2000, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zatytułowany: „Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego terenu po zachodniej stronie Jeziora Morliny, gmina Ostróda”; 

3)rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały; 

4)rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne – dotyczące całego terenu objętego planem 

§ 4. Przedmiotem ustaleń planu są: 

1)linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

2)przeznaczenie terenów określone symbolami: 

- MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

- U – tereny zabudowy usługowej, 

- US – tereny sportu i rekreacji, 

- ML – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, 

- R – tereny rolnicze, 

- ZD – tereny ogrodów działkowych, 

- ZP – tereny zieleni urządzonej, 

- ZN – tereny zieleni naturalnej, 

- ZL – tereny lasów, 

- WS – tereny wód powierzchniowych, 

- KD – tereny dróg publicznych, 

- KDW – tereny dróg wewnętrznych, 

- Kpj – tereny ciągów pieszo-jezdnych, 

- Kpr – tereny ciągów pieszo-rowerowych, 

- Ti – tereny infrastruktury technicznej;
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3)lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym: linie 
zabudowy i gabaryty budynków, wskaźnik intensywności zabudowy; 

4)zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

5)zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane; 

6)zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

7)zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

8)wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

9)zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej; 

10)rozwiązania komunikacyjne oraz powiązania terenów z istniejącymi drogami publicznymi; 

11)sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 

12)stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1)„budynku adaptowanym” – należy przez to rozumieć budynek istniejący, budynki adaptowane mogą 
podlegać rozbiórce i odbudowie, rozbudowie, nadbudowie i przebudowie łącznie ze zmianą funkcji, na 
zasadach określonych w ustaleniach szczegółowych dla danego terenu elementarnego; 

2)„linii zabudowy nieprzekraczalnej” – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, poza 
którą nie wolno wyprowadzać płaszczyzny elewacji budynków, z możliwością wysunięcia okapów 
i gzymsów do 0,8 m oraz balkonów, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp do 1,3 m; 

3)„nośniku reklamowym” – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej z elementami 
konstrukcyjnymi i mocowaniem nie będący szyldem, elementem systemu informacji gminnej lub znakiem 
w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych; 

4)„przeznaczeniu podstawowym” – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym 
terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, w przypadku ustalenia więcej niż jednego przeznaczenia 
funkcje należy traktować łącznie lub zamiennie; 

5)„przeznaczeniu uzupełniającym” – należy przez to rozumieć inne rodzaje przeznaczenia niż podstawowe, 
które je uzupełniają i wzbogacają; 

6)„szyldzie” – należy przez to rozumieć oznaczenie o powierzchni nie większej niż 2 m2 zlokalizowane na 
elewacji budynku lub na ogrodzeniu, gdzie prowadzona jest działalność, zawierające nazwę, logo oraz 
informację o prowadzonej działalności; 

7)„terenie elementarnym” – należy przez to rozumieć teren wydzielony linią rozgraniczającą i oznaczony 
odrębnym symbolem; 

8)„tymczasowym sposobie użytkowania i zagospodarowania terenu” – należy przez to rozumieć dopuszczenie 
możliwości określonego sposobu użytkowania terenów do czasu wykorzystania terenu zgodnie 
z ustaleniami planu; 

9)„usługach nieuciążliwych” – należy przez to rozumieć działalność usługową niezaliczaną do przedsięwzięć 
mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 
o ochronie środowiska; 

10)„wskaźnik intensywności zabudowy” – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy 
wszystkich budynków na działce budowlanej do powierzchni tej działki budowlanej, chyba, że ustalenia 
szczegółowe dla danego terenu mówią inaczej.

§ 6. 1. Rysunek planu obowiązuje w następującym zakresie zastosowanych oznaczeń: 

1)granic planu; 

2)linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3)oznaczeń przeznaczenia terenów; 

4)nieprzekraczalnych linii zabudowy; 

5)linii wewnętrznego podziału – obrazujących geometryczne zasady podziału na działki budowlane pod 
warunkiem zachowania parametrów zawartych w ustaleniach szczegółowych dla danego terenu; 
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6)zasada lokalizacji budynków na działkach – obrazującej zasadę lokalizacji budynku głównego, przy czym 
pokazany na rysunku planu kierunek kalenicy głównej należy uznać za obowiązujący; 

7)granic obszaru wymagającego przekształceń; 

8)obszarów przestrzeni publicznej; 

9)punktów widokowych; 

10)lokalizacji kładki pieszo-rowerowej i lokalizacji mostu; 

11)zasada lokalizacji ścieżki pieszo-rowerowej; 

12)nasadzeń alejowych; 

13)lasu o szczególnych wartościach przyrodniczych (lasu wodochronnego); 

14)istniejących urządzeń melioracyjnych; 

15)stanowisk archeologicznych; 

16)rezerwy terenu pod przebudowę linii 110kV; 

17)zjazdu istniejącego; 

18)zjazdu projektowanego.

§ 7. Ustala się następujące zasady zagospodarowania na całym obszarze objętym planem. 

1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1)zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zostały określone poprzez ustalenie parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla poszczególnych terenów 
elementarnych ustalonych w § 8 niniejszych ustaleń; 

2)wprowadza się zakaz stosowania intensywnej (jaskrawej) kolorystyki elewacji, postuluje się zastosowanie 
bieli oraz jasnych, stonowanych barw – dopuszcza się uzupełnienie elementami drewna, cegły, kamienia, 
szkła, stali; 

3)ustala się następujące zasady podziału na działki budowlane: 

a) linie obrazujące geometryczne zasady wewnętrznego podziału poszczególnych terenów elementarnych 
zostały pokazane na rysunku planu, 

b) szczegółowe zasady i warunki podziału dla poszczególnych terenów elementarnych zostały określone 
w § 8 niniejszych ustaleń, 

c) ustala się możliwość realizacji podziału zgodnie z przebiegiem linii rozgraniczających tereny 
elementarne, 

d) w stosunku do terenów elementarnych, dla których nie ustalono linii wewnętrznego podziału, dopuszcza 
się możliwość wydzielania nowych działek budowlanych, pod warunkiem zapewnienia obsługi 
komunikacyjnej, przy zachowaniu zasad określonych w ustaleniach szczegółowych, 

e) dopuszcza się możliwość wydzielania działek pod urządzenia infrastruktury technicznej oraz na 
polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej zgodnie z przepisami odrębnymi;

4)zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; 

a) w granicach planu nie wyznacza się terenów wymagających procedury scalenia i podziału 
nieruchomości, 

b) dla procedur scalania i podziału wszczętych na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami 
należy uwzględnić ustalenia planu dotyczące zasad podziału na działki budowlane;

5)ustala się tymczasowy sposób użytkowania i zagospodarowania terenu zgodny z aktualnym sposobem 
użytkowania terenu, chyba, że ustalenia szczegółowe dla danego terenu mówią inaczej; 

6)ustala się na całym obszarze planu zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z wyjątkiem 
obiektów zaplecza budowy; 

7)w granicach planu nie wyznacza się terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
większej niż 2000 m2; 

8)w zakresie zasad rozmieszczania nośników reklamowych ustala się możliwość lokalizacji reklam w postaci: 

a) słupów ogłoszeniowych o wysokości nie większej niż 3,0 m, 
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b) tablic i urządzeń reklamowych o powierzchni nie większej niż 3 m2, 

c) przestrzennej (trójwymiarowej) gdy żaden z wymiarów nie przekracza 2,0 m, 

d) zakaz lokalizacji nośników reklamowych z zastosowanym oświetleniem pulsacyjnym.

9)zasady i warunki lokalizacji ogrodzeń: 

a) na całym obszarze planu wprowadza się zakaz stosowania ogrodzeń wyższych niż 1,8 m, ogrodzeń 
pełnych oraz ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych elementów żelbetowych, chyba, że ustalenia 
szczegółowe dla danego terenu mówią inaczej; 

b) ustala się stosowanie żywopłotów oraz ażurowych ogrodzeń harmonizujących z otoczeniem 
i architekturą, wykonanych z drewna lub metalu na podmurówce o wysokości nie wyższej niż 0,50 m.

2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1)w granicach planu obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska z wyjątkiem inwestycji celu publicznego; 

2)dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wynikające z przepisów o ochronie środowiska zostały 
określone w ustaleniach dla poszczególnych terenów; 

3)według danych znajdujących się Wojewódzkim Archiwum Geologicznym (Katalog Osuwisk Województwa 
Olsztyńskiego sporządzonego przez Instytut Geologiczny Zakład Geologii Inżynierskiej w Warszawie 
w 1971r.) w centralnej części planu miejscowego (teren położony na zachód od drogi publicznej KD.02 
w sąsiedztwie terenu ZN.10) wyznaczono obszar o predyspozycjach do powstania różnego typu osuwisk – 
kategorię geotechniczną oraz rodzaj dokumentacji geologiczno-geotechnicznej należy ustalać zgodnie 
z przepisami w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych; 

4)odległość zabudowy od lasu należy przyjąć zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5)działania inwestycyjne realizowane w obrębie urządzeń melioracyjnych należy realizować zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

1)w granicach planu nie występują obiekty i obszary wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków, 
wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków; 

2)w granicach planu występuje stanowisko archeologiczne AZP-26-56 stan. II/10 – ślad osadnictwa – 
średniowiecze; 

3)w odniesieniu do wyżej wymienionego stanowiska archeologicznego obowiązują przepisy dotyczące 
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, wszelkie inwestycje w granicach stanowiska archeologicznego 
wymagają przeprowadzania badań archeologicznych, na które należy uzyskać pozwolenie właściwego 
organu, zgodnie z przepisami w sprawie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 

4)dla terenów elementarnych ML.01, ML.02, ML.03, ML.04, ML.05, ML.06, ML.07, ML.08, ZP.01, ZN.05, 
ZN.06, ZN.07, ZN.08, ZN.09, ZN.10, WS.02, WS.03, KDW.01, KDW.02, Kpr.03 oraz Kpr.04 ustala się 
obowiązek prowadzenia wszelkich prac ziemnych (z wyjątkiem prac rolnych) pod nadzorem 
archeologicznym, uzgodnionym z właściwym organem, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony 
zabytków i opiece nad zabytkami.

4. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

1)w granicach planu wyznaczono obszar przestrzeni publicznej obejmujący teren elementarny US.01, w tym 
plaży publicznej; 

2)do obszaru przestrzeni publicznej zalicza się również ciągi pieszo-rowerowe (Kpr) oraz kładkę pieszo-
rowerową, których lokalizacja została pokazana na rysunku planu; 

3)w zakresie lokalizacji nośników reklamowych w obszarach przestrzeni publicznej obowiązują ustalenia 
zawarte w § 7 ust. 1 pkt 8.

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1)adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością rozbudowy i przebudowy 
w zakresie nienaruszającym ustaleń planu; 

2)ustala się zasadę prowadzenia sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg; 

3)lokalizowanie w liniach rozgraniczających dróg sieci infrastruktury technicznej, niezwiązanej z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi; 
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4)w przypadkach uzasadnionych wymogami technicznymi plan dopuszcza prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej poza liniami rozgraniczającymi dróg, w zakresie nienaruszającym ustaleń planu; 

5)przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe należy realizować zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

6)w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 

a) adaptuje się istniejącą sieć wodociągową, 

b) obowiązek zaopatrzenia w wodę do celów bytowo-gospodarczych należy realizować z istniejącej lub 
projektowanej sieci wodociągowej podłączonej do gminnej sieci wodociągowej;

7)w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych ustala się: 

a) adaptuje się istniejącą sieć kanalizacyjną, 

b) obowiązek odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych należy realizować poprzez istniejącą lub 
projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej do gminnej oczyszczalni ścieków, 

c) teren objęty planem położony jest w granicach aglomeracji Ostróda z oczyszczalnią ścieków 
w miejscowości Tyrowo (wyznaczona na podstawie Rozporządzenia nr 47 Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ostróda), co skutkuje 
koniecznością realizacji sieci kanalizacji sanitarnej do nieprzekraczalnego terminu ustalonego 
w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych;

8)w zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się: 

a) wody opadowe i roztopowe należy odprowadzać zgodnie z przepisami dotyczącymi prawa wodnego 
oraz prawa ochrony środowiska, 

b) w granicach terenów oznaczonych symbolami U.01 i ZN.01 funkcjonuje sieć kanalizacji deszczowej 
odprowadzająca wody opadowe i roztopowe do zbiorników bezodpływowych oraz rowu melioracyjnego 
biegnącego w kierunku Jeziora Morliny – ze względu na bezpośrednie zagrożenie wód Jeziora Morliny 
należy istniejącą sieć kanalizacji deszczowej przebudować w następujący sposób: 

kanały deszczowe kd400 i kd350 oraz zbiorniki bezodpływowe należy zamknąć i zlikwidować, 

na terenie Ti.01 należy zlokalizować oczyszczalnię wód opadowych i odprowadzić oczyszczone 
wody do rowu melioracyjnego znajdującego się na terenie ZN.01, 

cały system kanalizacji deszczowej funkcjonujący na terenie U.01 należy przekierować do nowej 
oczyszczalni wód opadowych, 

ścieki (odcieki) z istniejącej sortowni i placów składowych należy odprowadzić poprzez 
projektowaną przepompownię na terenie Ti.01 do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i dalej do 
oczyszczalni ścieków,

c) wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni szczelnej terenów składowych, utwardzonych 
dróg i placów oraz z powierzchni szczelnej obiektów magazynowania po oczyszczeniu należy 
odprowadzić zgodnie z przepisami dotyczącymi prawa wodnego oraz prawa ochrony środowiska, 

d) wody opadowe i roztopowe z pozostałych terenów należy odprowadzić w granicach własnych działki lub 
do sieci kanalizacji deszczowej;

9)w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 

a) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia elektroenergetyczne, 

b) zaopatrzenie w energię elektryczną należy realizować z istniejącej lub projektowanej sieci 
elektroenergetycznej, 

c) lokalizacja szafek elektrycznych w granicach własnych działki, 

d) sieć energetyczną należy prowadzić jako podziemną w liniach rozgraniczających dróg z lokalizacją 
szafek złączowo-pomiarowych na granicy z działką budowlaną, 

e) przebudowę ewentualnych kolizji urządzeń elektroenergetycznych z projektowanymi elementami 
uzbrojenia lub zagospodarowania terenu należy wykonać zgodnie z przepisami odrębnymi, 

f) na rysunku planu zaznaczono obszar stanowiący rezerwę terenu pod przebudowę linii 110 kV;

10)w zakresie sieci gazowej ustala się: 
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a) doprowadzenie gazu ziemnego do istniejących i projektowanych terenów zabudowy przewiduje się 
z projektowanej sieci gazowej; 

b) projektowane sieci gazowe należy lokalizować w pasie chodnika lub zieleni – nie dopuszcza się 
lokalizacji sieci gazowej w pasie jezdni z wyjątkiem fragmentów realizowanych pod kątem prostym do osi 
drogi; 

c) infrastrukturę gazową należy projektować z uwzględnieniem docelowych parametrów technicznych 
umożliwiających obsługę istniejącej i projektowanej zabudowy;

11)w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: 

a) zaopatrzenie w ciepło następować będzie z indywidualnych źródeł ciepła z wyłączeniem systemów 
wysokoemisyjnych; 

b) dopuszcza się budowę zbiorczej sieci ciepłowniczej;

12)w zakresie wyposażenia w sieć telekomunikacyjną ustala się: 

a) linie telekomunikacyjne należy projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w terenach 
przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne lub na terenach zieleni, dopuszcza się lokalizację sieci 
i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod zabudowę; 

b) w przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi należy je 
przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

13)w zakresie usuwania odpadów stałych ustala się: 

a) obowiązek gromadzenia odpadów w granicach własnych działki zgodnie z przepisami odrębnymi, 
a następnie wywóz przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo na składowisko odpadów; 

b) wprowadza się zakaz przetwarzania, unieszkodliwiania, składowania odpadów w granicach planu.

6. Rozwiązania komunikacyjne: 

a) od strony północno-zachodniej planu przebiega droga krajowa nr 15 Ostróda – Toruń, dla której rezerwuje 
się pas na przebudowę zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu – do drogi krajowej podłączona jest droga 
powiatowa oznaczona symbolem KD.02 oraz dwa istniejące zjazdy na tereny oznaczone symbolami ZD.01 
oraz U.01, poza tym nie przewiduje się żadnych możliwości włączenia do drogi krajowej nr 15, 

b) z chwilą oddania odcinka drogi krajowej nr 15 w nowym przebiegu, droga publiczna w granicach terenu 
elementarnego KD.01 zostanie pozbawiona dotychczasowej kategorii drogi krajowej i będzie zaliczona do 
kategorii drogi gminnej, 

c) podstawowy układ komunikacyjny w granicach planu stanowi droga powiatowa 1237N Ostróda – Brzydowo 
(KD.02), której docelowe parametry odpowiadają klasie technicznej L (lokalna), 

d) uzupełniający układ komunikacyjny w granicach planu stanowią drogi wewnętrzne oznaczone symbolem 
KDW, 

e) ustala się możliwość połączenia dróg wewnętrznych KDW.01 oraz KDW.02; 

f) obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów następować będzie poprzez ciąg pieszo-jezdny, drogi 
wewnętrzne podłączone do dróg publicznych lub bezpośrednio przez zjazdy z dróg publicznych; 

g) należy dążyć do zachowania, odtworzenia lub utworzenia pasów zieleni przydrożnej poprzez wprowadzenie 
nasadzeń o charakterze alejowym (np. klon czerwony i pospolity, grab pospolity, lipa); 

h) budowa lub przebudowa istniejących dróg powinna uwzględniać możliwość realizowania ścieżek 
rowerowych.

7. W granicach planu przewiduje się następujące zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 
technicznej: 

1)budowa głównej sieci wodociągowej obsługującej tereny zabudowy mieszkaniowej; 

2)budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej obsługującej tereny zabudowy mieszkaniowej.

8. W granicach planu przewiduje się następujące inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym: 

1)urządzenie publicznej plaży gminnej wraz z obiektami towarzyszącymi w granicach terenu elementarnego 
oznaczonego symbolem US.01; 
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2)urządzenie i budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z obiektami towarzyszącymi wzdłuż brzegu jeziora wraz 
z kładką przez Strugę Ornowską, 

3)zadania wymienione w § 7 ust. 7.

9. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym: 

1)przebudowa sieci energetycznej wysokiego napięcia 110kV relacji Ostróda – Lubawa.

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe dotyczące terenów o różnej funkcji lub różnych zasadach zagospodarowania 

§ 8. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi ustala się następujące zasady kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu: 

Symbol 
przeznaczenia 
terenu Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
MN.01 
MN.02 
MN.03 
MN.06 
MN.07 
MN.08 
MN.09 
MN.10 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca. 
Przeznaczenie uzupełniające: zabudowa gospodarcza i garażowa, zieleń urządzona. 

1) zasady i warunki podziału: minimalna powierzchnia działki budowlanej – 1200m2; 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 
3) na jednej działce budowlanej może być zlokalizowany maksymalnie jeden budynek mieszkalny i jeden budynek 
gospodarczy lub jeden budynek garażowy; 
4) wysokość posadowienia poziomu parteru budynków – nie wyżej niż 0,7 m w odniesieniu do najwyższego punktu 
istniejącego terenu mierzonego po obrysie elewacji; 
5) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej mierzona od poziomu parteru do najwyższego punktu budynku – 
2 kondygnacje nadziemne, jednak nie więcej niż 10,0m; 
6) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej mierzona od poziomu parteru do najwyższego punktu 
budynku – 1 kondygnacja nadziemna, jednak nie więcej niż 6,0m; 
7) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci zawartym w przedziale 
30-45 stopni, kryte dachówką lub materiałem o podobnych walorach estetycznym w odcieniach czerwieni lub brązu; 
8) minimalna szerokość frontu działki budowlanej – 23m (nie dotyczy działek narożnych i skrajnych); 
9) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,03; 
10) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,20; 
11) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego – 70%; 
12) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku ustala się jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
13) miejsca postojowe należy realizować w granicach własnych działki; 
14) obsługę komunikacyjną terenów elementarnych realizować należy z drogi publicznej oznaczonej symbolem 
KD.03, z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW.03, KDW.05, KDW.06 lub ciągu pieszo-jezdnego Kpj.01.

MN.04 
MN.05 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca. 
Przeznaczenie uzupełniające: zabudowa gospodarcza i garażowa, zieleń urządzona. 
1) zasady i warunki podziału: minimalna powierzchnia działki budowlanej – 1100m2; 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 
3) na jednej działce budowlanej może być zlokalizowany maksymalnie jeden budynek mieszkalny i jeden budynek 
gospodarczy lub jeden budynek garażowy; 
4) wysokość posadowienia poziomu parteru budynków – nie wyżej niż 0,7m w odniesieniu do najwyższego punktu 
istniejącego terenu mierzonego po obrysie elewacji; 
5) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej mierzona od poziomu parteru do najwyższego punktu budynku – 
2 kondygnacje nadziemne, jednak nie więcej niż 10,0m; 
6) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej mierzona od poziomu parteru do najwyższego punktu 
budynku – 1 kondygnacja nadziemna, jednak nie więcej niż 6,0m; 
7) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci nie większym niż 30 stopni, kryte 
dachówką lub materiałem o podobnych walorach estetycznym w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu, przy czym 
dopuszcza się zastosowanie dachu płaskiego lub tarasu dachowego w zieleni; 
8) minimalna szerokość frontu działki budowlanej – 24m (nie dotyczy działek narożnych i skrajnych); 
9) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,03; 
10) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,20; 
11) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego – 70%; 
12) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku ustala się jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
13) miejsca postojowe należy realizować w granicach własnych działki; 
14) obsługę komunikacyjną terenu elementarnego realizować należy z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 
KDW.04.

U.01 Tereny zabudowy usługowej 
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa nieuciążliwa. 
Przeznaczenie uzupełniające: komunikacja wewnętrzna, parkingi, zieleń urządzona. 

1) adaptuje się istniejącą zabudowę; 
2) teren elementarny znajduje się w granicach obszaru wymagającego przekształceń – należy przeprowadzić 
niezbędne działania prowadzące do przywrócenia odpowiednich standardów jakości środowiska, w tym 
w szczególności gospodarki wodno-ściekowej; 
3) teren należy zrekultywować w oparciu o plan rekultywacji, uwzględniając warunki hydrogeologiczne i glebowe oraz 
charakter realizowanej inwestycji, a następnie zagospodarować zgodnie z ustaleniami planu – postuluje się 

Id: D3891503-03B2-4983-AEF4-E4478A30D814. Podpisany



wykonanie ekspertyz geotechnicznych i ekspertyz sanitarnych zgodnie z przepisami odrębnymi; 
4) zasady i warunki podziału: adaptuje się istniejący podział geodezyjny, minimalna powierzchnia działki budowlanej 
– 5000m2; 
5) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 
6) maksymalna wysokość zabudowy – nie więcej niż 12,0m; 
7) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci do 45 stopni, 
w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu, dopuszcza się dachy płaskie; 
8) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,05; 
9) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,40; 
10) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego – nie ustala się; 
11) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń pełnych; 
12) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku – nie ustala się; 
13) w granicach terenu elementarnego występują ograniczenia związane z lokalizacją linii elektroenergetycznej 
110 kV – obowiązują ustalenia zawarte w §7 ust. 5 pkt. 9; 
14) ustala się obowiązek uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 
ust. 5 pkt. 8; 
15) obowiązuje zakaz przetwarzania, unieszkodliwiania, składowania odpadów w granicach całego terenu 
elementarnego; 
16) miejsca postojowe należy realizować w granicach własnych działki; 
17) obsługę komunikacyjną terenu elementarnego realizować należy z drogi publicznej oznaczonej symbolem KD.01 
istniejącym zjazdem publicznym oznaczonym na rysunku planu, po jego przebudowie – nie dopuszcza się 
dodatkowych włączeń do drogi krajowej.

US.01 Tereny sportu i rekreacji 
Przeznaczenie podstawowe: tereny sportu i rekreacji, w tym obiekty i urządzenia sportowe, publiczna plaża gminna, 
place zabaw, budynki zaplecza, sanitariaty. 
Przeznaczenie uzupełniające: komunikacja wewnętrzna, parkingi, zieleń urządzona. 

1) sposób zagospodarowania terenu należy realizować uwzględniając ukształtowanie terenu i przyległą zieleń 
naturalną; 
2)  adaptuje się istniejący podział geodezyjny; 
3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 
4) maksymalna wysokość zabudowy – nie więcej niż 8,0m; 
5) dachy dwuspadowe, o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci zawartym w przedziale 35-45 stopni, kryte 
dachówką lub materiałem o podobnych walorach estetycznym w odcieniach czerwieni, dopuszcza się stosowanie 
dachu płaskiego o kącie nachylenia połaci dachowych do 10 stopni; 
6) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – nie ustala się; 
7) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do całego terenu elementarnego – 0,05; 
8) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego – 60%; 
9) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku ustala się jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych; 
10) miejsca postojowe należy realizować w granicach własnych działki w ilości nie mniejszej niż 5; 
11) dopuszcza się realizację ciągu pieszo-rowerowego; 
12) obsługę komunikacyjną terenu elementarnego realizować należy z drogi publicznej oznaczonej symbolem KD.02 
zjazdem projektowanym.

ML.01 
ML.02 
ML.03 
ML.04 
ML.05 
ML.06

Tereny zabudowy rekreacji indywidualnej 
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa rekreacji indywidualnej. 
Przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona. 

1) zasady i warunki podziału: minimalna powierzchnia działki budowlanej – 700m2; 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 
3) wysokość posadowienia poziomu parteru budynków – nie wyżej niż 0,5 m w odniesieniu do najwyższego punktu 
istniejącego terenu mierzonego po obrysie elewacji; 
4) maksymalna wysokość zabudowy mierzona od poziomu parteru do najwyższego punktu budynku – 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym druga jako poddasze użytkowe, jednak nie więcej niż 8,0m; 
5) dachy dwuspadowe, o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci zawartym w przedziale 35-45 stopni, kryte 
dachówką lub materiałem o podobnych walorach estetycznym w odcieniach czerwieni, o kalenicy zgodnej 
z rysunkiem planu; 
6) minimalna szerokość frontu działki budowlanej – 23m (nie dotyczy działek narożnych i skrajnych); 
7) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,05; 
8) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,25; 
9) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego – 70%; 
10) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku ustala się jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych; 
11) miejsca postojowe należy realizować w granicach własnych działki; 
12) obsługę komunikacyjną terenu elementarnego realizować należy z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 
KDW.01. 
13) w stosunku do obszaru, na którym znajduje się stanowisko archeologiczne obowiązują ustalenia zawarte 
w § 7 ust. 3; 
14) w granicach terenów elementarnych wszelkie prace ziemne (z wyjątkiem prac rolnych) należy prowadzić pod 
nadzorem archeologicznym – obowiązują ustalenia zawarte w § 7 ust. 3.

ML.07 
ML.08

Tereny zabudowy rekreacji indywidualnej 
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa rekreacji indywidualnej. 
Przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona. 

1) zasady i warunki podziału: minimalna powierzchnia działki budowlanej – 1000m2; 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 
3) wysokość posadowienia poziomu parteru budynków – nie wyżej niż 0,5 m w odniesieniu do najwyższego punktu 
istniejącego terenu mierzonego po obrysie elewacji; 
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4) maksymalna wysokość zabudowy mierzona od poziomu parteru do najwyższego punktu budynku – 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym druga jako poddasze użytkowe, jednak nie więcej niż 8,0m; 
5) dachy dwuspadowe, o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci zawartym w przedziale 35-45 stopni, kryte 
dachówką lub materiałem o podobnych walorach estetycznym w odcieniach czerwieni; 
6) minimalna szerokość frontu działki budowlanej – 20m; 
7) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01; 
8) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,10; 
9) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego – 70%; 
10) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku ustala się jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych; 
11) miejsca postojowe należy realizować w granicach własnych działki; 
12) obsługę komunikacyjną terenu elementarnego realizować należy z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 
KDW.02; 
13) w granicach terenów elementarnych wszelkie prace ziemne (z wyjątkiem prac rolnych) należy prowadzić pod 
nadzorem archeologicznym – obowiązują ustalenia zawarte w § 7 ust. 3. 

R.01 
R.02

Tereny rolnicze 
Przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze. 
Przeznaczenie uzupełniające: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych. 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 
2) podział należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3) na każdym terenie elementarnym może być zlokalizowana jedna zabudowa zagrodowa (siedlisko); 
4) maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne; 
5) dachy dwuspadowe, o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci zawartym w przedziale 35-45 stopni, kryte 
dachówką lub materiałem o podobnych walorach estetycznym w odcieniach czerwieni lub brązu; 
6) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego – nie ustala się; 
7) w przypadku stwierdzenia nadmiernego zanieczyszczenia i zdegradowania gruntu obowiązują przepisy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych; 
8) w granicach terenu elementarnego występują ograniczenia związane z lokalizacją linii elektroenergetycznej 110 kV 
– obowiązują ustalenia zawarte w §7 ust. 5 pkt. 9; 
9) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niewymagających zgody na zmianę 
przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolne zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10) obsługę komunikacyjną terenu elementarnego realizować należy z drogi publicznej oznaczonej symbolem KD.02, 
bez możliwości włączenia do drogi krajowej nr 15; 
11) w granicach terenów elementarnych znajdują się urządzenia melioracyjne – obowiązują ustalenia zawarte 
w § 7 ust. 2 pkt. 5.

ZD.01 Tereny ogrodów działkowych 
Przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona, zabudowa związana z funkcjonowaniem ogrodów działkowych. 
Przeznaczenie uzupełniające: parkingi, komunikacja wewnętrzna. 

1) adaptuje się istniejącą zabudowę; 
2) zasady i warunki podziału: adaptuje się istniejący podział geodezyjny; 
3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 
4) dopuszcza się realizację altan, wiat oraz budynków gospodarczych na zasadach określonych w przepisach 
dotyczących ogrodów działkowych; 
5) maksymalna wysokość zabudowy – 1 kondygnacja nadziemna, jednak nie więcej niż 5,0m; 
6) minimalny i maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – nie ustala się; 
7) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego – nie ustala się; 
8) geometria dachów – nie ustala się; 
9) wprowadza się zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych; 
10) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku ustala się jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych; 
11) obsługę komunikacyjną terenu elementarnego realizować należy z drogi publicznej oznaczonej symbolem KD.02 
lub z drogi publicznej (droga krajowa nr 15) zlokalizowanej poza obszarem planu miejscowego istniejącym zjazdem 
publicznym oznaczonym na rysunku planu.

ZP.01 Tereny zieleni urządzonej 

1) ustala się zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, w tym tymczasowych, z wyjątkiem obiektów małej architektury, 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 
2) wprowadza się zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych; 
3) w granicach terenu elementarnego wszelkie prace ziemne (z wyjątkiem prac rolnych) należy prowadzić pod 
nadzorem archeologicznym – obowiązują ustalenia zawarte w § 7 ust. 3.

ZP.02 
ZP.03

Tereny zieleni urządzonej 

1) dopuszcza się wydzielenie terenów powiązanych przestrzennie z terenem zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 
2) ustala się zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, w tym tymczasowych, z wyjątkiem obiektów małej architektury, 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 
3) wprowadza się zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych.

ZN.01 
ZN.02 
ZN.03 
ZN.04 
ZN.05 
ZN.06 
ZN.07 
ZN.08 

Tereny zieleni naturalnej 

1) należy zachować istniejący drzewostan; 
2) wprowadza się zakaz grodzenia; 
3) ustala się zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, w tym tymczasowych, z wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej niewymagających zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolne zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 
4) w granicach terenu elementarnego ZN.01, ZN.03 oraz ZN.04 występują ograniczenia związane z lokalizacją linii 
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ZN.09 
ZN.10 
ZN.11 
ZN.12

elektroenergetycznej 110 kV – obowiązują ustalenia zawarte w §7 ust. 5 pkt. 9; 
5) wprowadza się zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych; 
6) dopuszcza się realizację ciągu pieszo-rowerowego nieutwardzonego, należy stosować nawierzchnie naturalne, 
przepuszczalne; 
7) w granicach terenu elementarnego ZN.04 znajdują się urządzenia melioracyjne – obowiązują ustalenia zawarte 
w § 7 ust. 2 pkt. 5; 
8) w granicach terenu elementarnego ZN.05, ZN.06, ZN.07, ZN.08, ZN.09 oraz ZN.10 wszelkie prace ziemne (z 
wyjątkiem prac rolnych) należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym – obowiązują ustalenia zawarte 
w § 7 ust. 3.

ZL.01 Tereny lasów 

1) zasady prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie z przepisami o lasach; 
2) ustala się zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, w tym tymczasowych, z wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej niewymagających zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne zgodnie 
z przepisami odrębnymi; 
3) wprowadza się zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych; 
4) zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, w granicach terenu elementarnego znajduje się las wodochronny HCVF 
4.1 las o szczególnych wartościach przyrodniczych – obowiązują przepisy odrębne; 
5) w granicach terenu elementarnego znajdują się urządzenia melioracyjne – obowiązują ustalenia zawarte 
w § 7 ust. 2 pkt. 5.

WS.01 
WS.02 
WS.03

Tereny wód powierzchniowych 

1) wprowadza się zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych; 
2) ustala się zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, w tym tymczasowych, z wyjątkiem obiektów budowlanych 
związanych z ochroną przeciwpowodziową, obiektów mostowych oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
niewymagających zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolne zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3) w granicach terenów elementarnych WS.02 oraz WS.03 wszelkie prace ziemne (z wyjątkiem prac rolnych) należy 
prowadzić pod nadzorem archeologicznym – obowiązują ustalenia zawarte w § 7 ust. 3; 
4) w granicach terenu elementarnego WS.01 występują ograniczenia związane z lokalizacją linii elektroenergetycznej 
110 kV – obowiązują ustalenia zawarte w §7 ust. 5 pkt. 9.

KD.01 Teren dróg publicznych 

1) docelowo drogę należy wykonać w parametrach technicznych drogi GP (główna ruchu przyspieszonego) – z chwilą 
oddania odcinka drogi krajowej nr 15 w nowym przebiegu, droga publiczna w granicach terenu elementarnego KD.01 
zostanie pozbawiona dotychczasowej kategorii drogi krajowej i będzie zaliczona do kategorii drogi gminnej; 
2) linie rozgraniczające pas drogowy zgodnie z rysunkiem planu; 
3) w granicach terenu elementarnego występują ograniczenia związane z lokalizacją linii elektroenergetycznej 110 kV 
– obowiązują ustalenia zawarte w §7 ust. 5 pkt. 9.

KD.02 Teren dróg publicznych – droga powiatowa nr 1237N Ostróda - Brzydowo 

1) docelowo drogę należy wykonać w parametrach technicznych drogi L (lokalna); 
2) linie rozgraniczające pas drogowy zgodnie z rysunkiem planu; 
3) należy zachować i uzupełnić pasy zieleni przydrożnej poprzez wprowadzenie nasadzeń o charakterze alejowym; 
4) w granicach terenu elementarnego występują ograniczenia związane z lokalizacją linii elektroenergetycznej 110 kV 
– obowiązują ustalenia zawarte w §7 ust. 5 pkt. 9.

KD.03 Tereny dróg publicznych 

1) docelowo drogę należy wykonać w parametrach technicznych drogi D (dojazdowa); 
2) linie rozgraniczające pas drogowy zgodnie z rysunkiem planu.

KDW.01 
KDW.02 
KDW.03 
KDW.04 
KDW.05 
KDW.06 

Tereny dróg wewnętrznych 

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 
2) nawierzchnia nie może być utwardzana żużlem i gruzem budowlanym; 
3) należy zachować i uzupełnić pasy zieleni przydrożnej poprzez wprowadzenie nasadzeń o charakterze alejowym; 
4) w stosunku do obszaru, na którym znajduje się stanowisko archeologiczne obowiązują ustalenia zawarte 
w § 7 ust. 3; 
5) w granicach terenów elementarnych KDW.01 oraz KDW.02 wszelkie prace ziemne (z wyjątkiem prac rolnych) 
należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym – obowiązują ustalenia zawarte w § 7 ust. 3.

Kpj.01 Tereny ciągów pieszo-jezdnych 

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 
2) nawierzchnia nie może być utwardzana żużlem i gruzem budowlanym.

Kpr.01 
Kpr.02 
Kpr.03 
Kpr.04 

Tereny ciągów pieszo-rowerowych 

1) należy stosować nawierzchnie naturalne, przepuszczalne; 
2) dopuszcza się realizację pomostów jako inwestycji celu publicznego; 
3) ustala się zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, w tym tymczasowych, z wyjątkiem obiektów małej architektury 
oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 
4) wprowadza się zakaz grodzenia; 
5) nawierzchnia nie może być utwardzana żużlem i gruzem budowlanym, 
6) w granicach terenów elementarnych Kpr.03 oraz Kpr.04 wszelkie prace ziemne (z wyjątkiem prac rolnych) należy 
prowadzić pod nadzorem archeologicznym – obowiązują ustalenia zawarte w § 7 ust. 3; 
7) w granicach terenu elementarnego Kpr.02 występują ograniczenia związane z lokalizacją linii elektroenergetycznej 
110 kV – obowiązują ustalenia zawarte w §7 ust. 5 pkt. 9.
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Ti.01 Tereny infrastruktury technicznej 

1) ustala się zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, w tym tymczasowych, z wyjątkiem obiektów małej architektury 
oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 
2) dopuszcza się lokalizację przepompowni.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe 

§ 9. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla wszystkich terenów elementarnych w wysokości 30%. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski
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po zachodniej stronie Jeziora Morliny, gmina Ostróda.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/261/2013

Rady Gminy Ostróda

z dnia 15 listopada 2013 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/261/2013 

Rady Gminy Ostróda 

z dnia 15 listopada 2013 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu: 

dotyczy: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po zachodniej stronie Jeziora 
Morliny, gmina Ostróda”

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012r., poz. 647, poz.951, poz. 1445, z 2013r. poz. 21, poz. 405) termin wnoszenia uwag do projektu 

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po zachodniej stronie Jeziora Morliny, gmina 

Ostróda” wyznaczono dnia 24 października 2013r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/261/2013 

Rady Gminy Ostróda 

z dnia 15 listopada 2013 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych: 

dotyczy: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po zachodniej stronie Jeziora 
Morliny, gmina Ostróda”

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012r., poz. 647, poz.951, poz. 1445, z 2013r. poz. 21, poz. 405) rozstrzyga się o sposobie realizacji 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy ujętych w „Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu po zachodniej stronie Jeziora Morliny, gmina Ostróda” sposób 

następujący”: 

Lp. Nazwa zadania Okres i źródła finansowania

1 urządzenie publicznej plaży gminnej wraz z obiektami towarzyszącymi w granicach terenu 
elementarnego oznaczonego symbolem US.01 

zgodnie z wieloletnim planem 
inwestycyjnym

2 urządzenie i budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z obiektami towarzyszącymi wzdłuż brzegu 
jeziora wraz z kładką przez Strugę Ornowską 

zgodnie z wieloletnim planem 
inwestycyjnym

3 budowa głównej sieci wodociągowej obsługującej tereny zabudowy mieszkaniowej zgodnie z wieloletnim planem 
inwestycyjnym

4 budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej obsługującej tereny zabudowy mieszkaniowej zgodnie z wieloletnim planem 
inwestycyjnym
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