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Uchwała Nr XX/138/08
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 maja 2008r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części miejscowości Wałdowo, obręb Mała Ruś.

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) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635) Rada Gminy Ostróda, po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda, uchwalonego uchwałą Nr XLII/306/98 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 maja 1998 r. uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części miejscowości Wałdowo, obręb Mała Ruś, zwany dalej „planem”. 

2. Ustalenia planu stanowią treść niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Granice planu określa uchwała Nr LVII/227/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części miejscowości Wałdowo, obręb Mała Ruś.

2. Rysunek planu stanowi załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

3. Załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały, sporządzone na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000, obowiązują w następującym zakresie ustaleń planu:

a)	granic planu,

b)	granic administracyjnych miasta i gminy Ostróda,

c)	linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,

d)	nieprzekraczalnych linii zabudowy,

e)	obligatoryjnych linii zabudowy,

f)	zasad cech geometrycznych podziału terenu na działki budowlane zabudowy mieszkaniowej i pensjonatowej,

g)	granic terenów wchodzących w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego,

h)	granic strefy ochrony konserwatorskiej,

i)	lokalizacji pomostów nawodnych,

j)	oznaczeń przeznaczenia terenów na cele: MN ‑ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; ZN ‑ zieleni nieurządzonej;  ZL – leśne; KDW ‑ dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych; KD – dróg publicznych, KDJ - ciągów pieszych i rowerowych.

4. Rozstrzygnięcia wymagane przepisami art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów:

1.
Nr załącznika
Oznaczenie terenu
Przeznaczenie terenu na cele:
Nr 1
1 MN, 2 MN, 3 MN,
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

1 ZN, 2 ZN, 3 ZN
zieleni nieurządzonej

1 KDW, 2 KDW, 3 KDW, 4  KDW, 5 KDW, 6 KDW 
dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych
Nr 2

4 MN, 5 MN, 6 MN, 7 MN, 8 MN, 9 MN, 10 MN, 
11 MN, 12 MN
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

4 ZN, 5 ZN, 6 ZN, 7 ZN
zieleni nieurządzonej

1 ZL
lasów

7 KDW, 8 KDW, 9 KDW, 10 KDW, 11 KDW, 12 KDW, 13 KDW
dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych

1 KD
dróg publicznych – poszerzenie istniejącej drogi powiatowej

1 KDJ, 2 KDJ
ciągów pieszych i rowerowych


§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1. W granicach planu zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określone są ustaleniami:

a)	ochrony terenów oznaczonych symbolami 1‑7 ZN, składających się na lokalny system ekologiczny;

b)	zasad kształtowania zabudowy i podziału terenu na nieruchomości gruntowe, w tym nieprzekraczalnych linii zabudowy.

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 ZL mają zastosowanie przepisy o lasach.

2. W granicach planu dla terenów oznaczonych symbolami: 1 - 7 ZN ustala się zakaz zabudowy budynkami w rozumieniu przepisów budowlanych.

3. W granicach planu nie zezwala się na lokalizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573).

4. W granicach planu wskazuje się w odniesieniu do poziomu hałasu następujący rodzaj terenu, o którym mowa w przepisach prawa ochrony środowiska - zabudowa mieszkaniowa.

5. Tereny oznaczone symbolami: 3 ZN, 5 ZN, 6 MN i 7 MN mogą być zagospodarowane jako zieleń towarzysząca zabudowie mieszkaniowej.

6. W granicach planu dla terenów oznaczonych symbolami: ZN i KDJ zezwala się na budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej

7. W granicach planu wskazuje się teren wchodzący w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego, dla którego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustawy, w tym z Rozporządzeniem Nr 21 Wojewody Warmińsko–Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko – mazurskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. Nr 52, poz. 725).

8. W granicach planu mają zastosowanie przepisy prawa wodnego wraz z właściwymi przepisami budowlanymi w odniesieniu do:

a)	zagospodarowania terenów  bezpośrednio przyległych do linii brzegowej jeziora, 

b)	budowy pomostów nawodnych.

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego wynikające z wniosków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie (pismo znak: IZNR(MP)-413/9-20a/07 z dnia 19.04.2007 r.).

1. W granicach planu ustala się dla stanowisk archeologicznych znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji zabytków (AZP 25-56/16 i AZP 25-56/19) strefy ochrony konserwatorskiej.

2. W w/w strefach ochrony konserwatorskiej wszelkie inwestycje na tym obszarze wymagają poprzedzenia ich archeologicznymi badaniami sondażowymi, na które należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a wyniki których pozwolą na wydanie dalszych warunków konserwatorskich co do przyszłego zagospodarowania tego terenu.

3. W zakresie projektowania architektonicznego powinno się: nawiązywać do form tradycyjnej (historycznej) zabudowy regionalnej oraz pozytywnych realizacji współczesnych, w elewacjach stosować materiały naturalne: cegłę, kamień, drewno, tynki o wyglądzie tynków tradycyjnych.

§ 7. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:


1. 

Oznaczenie terenu
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8 MN, 9MN, 10MN, 11 MN, 12 MN
1.	Na każdej z działek budowlanych: 

a)	zezwala się na lokalizację jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz jednego budynku gospodarczego i garażowego,

b)	maksymalny udział powierzchni zabudowy budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w stosunku do powierzchni działki powinien wynosić 15%,

c)	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki powinien wynosić 60%.

2.	Budynki mieszkalne jednorodzinne należy kształtować jako wolnostojące o wysokości 2 kondygnacji nadziemnych, z drugą kondygnacją w poddaszu użytkowym.

3.	Budynki gospodarcze i garażowe należy kształtować do wysokości jednej kondygnacji nadziemnej.

4.	Zadaszenie budynków należy kształtować w formie dachów wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 35o-45o. Kalenice zadaszeń należy kształtować równolegle do osi drogi stanowiącej dojazd do przedmiotowej działki.

2. Nieustalone w planie warunki zabudowy i zagospodarowania terenu regulują (odpowiednio) właściwe przepisy budowlane.


§ 8. Ustalenia dotyczące zasad podziału terenu na działki budowlane.

1. W granicach planu podział terenu na działki budowlane powinien spełniać warunki określone dla działki budowlanej przepisami art. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z ustaleniami i rysunkiem planu.

2. Minimalna powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej powinna wynosić 1500ﾠm21500 m2 a szerokość frontu przedmiotowej działki – min. 20 m.

3. Zasady dotyczące cech geometrycznych podziału terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej na działki budowlane, określa załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 9. Ustalenia dotyczące zasad budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Drogi i ciągi komunikacyjne:

Oznaczenie terenu
Funkcja komunikacyjna
Klasa techniczna
Min. szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających
1 KDW, 2 KDW, 3 KDW, 4KDW, 5 KDW, 6 KDW, 7 KDW, 8 KDW, 9 KDW, 10 KDW,11 KDW, 12 KDW, 13 KDW
drogi wewnętrzne
D 1x2
10 m
1 KD
drogi publiczne
Poszerzenie pasa drogowego – 2 m
-------------------------
1 KDJ, 2 KDJ
ciągi piesze i rowerowe
---------------
4 m

2. Dla terenów w granicach planu zewnętrzny układ komunikacyjny stanowi droga powiatowa.

3. Budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej należy realizować w liniach rozgraniczających pasów drogowych oraz dopuszcza się ich realizację w działkach budowlanych.

4. W przypadku budowy sieci gazowych należy wykonać je na warunkach określonych właściwymi przepisami odrębnymi

5. W granicach planu: 

a)	każda z działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do zewnętrznych sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej. Zakazuje się stosowania: indywidualnych ujęć wody, zbiorników na gromadzenie ścieków i indywidualnych oczyszczalni ścieków.

b)	kolizyjne odcinki istniejących linii elektroenergetycznych napowietrznych będą zastępowane liniami kablowymi. Warunki techniczne przebudowy ewentualnych kolizji linii napowietrznych i kablowych SN 15 kV i nn 0,4 kV zostaną wydane po wystąpieniu do właściwego Rejonu Energetycznego z wnioskiem o podanie warunków ich przebudowy. Koszty eliminacji kolizji będą ponoszone zgodnie z obowiązującymi właściwymi przepisami prawa. W robotach budowlanych elektroenergetycznych (dot. wykonania nowych inwestycji) należy skablować sieci i przyłączenia elektroenergetyczne. Przyłączenie odbiorców do wspólnej sieci elektroenergetycznej na obszarze w granicach planu będzie następowało na ogólnych zasadach przyłączenia odbiorców obowiązujących we właściwym terenowo dysponencie sieci. Rezerwuje się pas terenu w chodnikach ulic dla projektowanej sieci elektroenergetycznej wraz z lokalizacją złączy kablowo-pomiarowych oraz  stacji transformatorowych,


c)	zaopatrzenie w ciepło każdej z działek budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi należy zapewnić z indywidualnych źródeł ciepła lub przez przyłączenie do sieci gazowej, o której mowa w punkcie 4,

d)	wody opadowe należy odprowadzić na teren nieutwardzony lub do dołów chłonnych (alternatywnie zezwala się na inne rozwiązania zgodne z warunkami określonymi przepisami prawa wodnego i budowlanego),

e) w granicach planu linie telekomunikacyjne należy projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w terenach przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod zabudowę. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy. koszty związane z przebudową i zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych będą ponoszone zgodnie z obowiązującymi właściwymi przepisami prawa.

6. Zaopatrzenie w wodę dla celów bytowych i przeciwpożarowych należy zapewnić przez przyłączenie działek budowlanych do gminnej sieci wodociągowej.

7. Odprowadzenie ścieków z terenów w granicach planu następuje przez przyłączenie działek budowlanych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i przesył ścieków do oczyszczalni.

8. Zasady przyłączeń, o których mowa w punktach: 4 i 5a) powinny być określone w stosownych warunkach technicznych, wydawanych na podstawie właściwych przepisów odrębnych.

9. W granicach planu nie ustala się inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy.

10. Tereny oznaczone symbolami: 1 ‑ 13 KDW, 1 – 7 ZN i 1 -2 KDJ stanowią ustalone w planie lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, o których mowa przepisach art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 10. Ustalenia dotyczące stawek z tytułu art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1.

Oznaczenie terenu
Stawka w %
1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN, 6 MN, 7 MN, 8 MN, 9 MN, 10 MN, 11 MN, 12 MN
30
1 ZN, 2 ZN, 3 ZN 4 ZN, 5 ZN, 6 ZN, 7 ZN
30
1 ZD
30
1 ZL
30
1 KDW, 2 KDW, 3 KDW, 4KDW, 5 KDW, 6 KDW, 7 KDW, 8 KDW, 9 KDW, 10 KDW,11 KDW, 12 KDW, 13 KDW
30
1 KDJ, 2 KDJ
30
1 KD
0

2. W granicach planu dla terenów będących własnością Gminy Ostróda nie stosuje się przepisów art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 11. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Nowakowski

