
Uchwała Nr XLIV/380/2022 

Rady Gminy Ostróda 

z dnia 28 lutego 2022 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. Nr 330/85 

położonej w obrębie Kajkowo, gmina Ostróda. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1372 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje: 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. Nr 330/85 
położonej w obrębie Kajkowo zwany dalej „planem”, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ostróda, przyjętego uchwałą Nr 
XXXV/288/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 czerwca 2021 r.  

2.  Ustalenia planu stanowią treść niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Granice planu określa uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 maja 2019 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działki ew. Nr 330/85 położonej w obrębie Kajkowo, gmina Ostróda. 

2. Plan stanowi zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części 
miejscowości Szafranki, obręb Kajkowo gmina Ostróda uchwalonego Uchwałą nr XVI/113/08 Rady Gminy 
Ostróda z dnia 29 stycznia 2008 r. oraz zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
przebiegu linii elektroenergetycznej WN 110kV na terenie gminy Ostróda chwalonego Uchwałą nr 
XLVII/378/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2018 r. 

3. Rysunek planu stanowi załączniki Nr 1 do uchwały. 

4. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu zawiera załącznik Nr 2 do uchwały 

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania zawiera załącznik Nr 3 do 
uchwały 

6. Zbiór danych przestrzennych utworzony na podstawie art. 67a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym zbiór danych zawiera załącznik nr 4 do Uchwały 

7. Załącznik Nr 1 do uchwały, sporządzony na kopii mapy w skali 1:1000, obowiązuje w następującym 
zakresie ustaleń planu: 

1) granicy planu; 

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

3) nieprzekraczalnych linii zabudowy; 

4) pasa ochrony funkcyjnej od napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110kV; 

5) miejsca włączenia do drogi publicznej powiatowej; 

6) oznaczeń przeznaczenia terenu. 

8. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunkach planu, niewymienione w: ust. 5 mają charakter 
informacyjny. 

9. W planie nie określa się: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - ze względu na ich 
brak w granicach planu; 
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2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – ze względu na brak przestrzeni 
publicznych w granicach planu; 

3) granic i sposobów zagospodarowania, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia 
powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa – ze względu na brak 
takich obszarów w granicach planu 

10. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) terenie – należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu i zasadach 
zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi; 

2) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię, której oś określa 
przebieg granicy pomiędzy terenami o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię, której 
nie może przekraczać żaden element budynku; 

4) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnie terenu biologicznie czynnego 
w rozumieniu przepisów odrębnych; 

5) pasie ochrony funkcyjnej – należy przez to rozumieć obszar w odległości 20 m od osi napowietrznej linii 
elektroenergetycznej WN 110 kV, w którym występują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu związane 
z tą linią elektroenergetyczną; 

6) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci nad główną bryłą budynku do 
12o; 

7) Wysokości zabudowy - w stosunku do budynków należy przez to rozumieć wysokość budynku zgodnie 
z przepisami odrębnymi, a w stosunku do innych niż budynki obiektów budowlanych zewnętrzny, pionowy 
gabaryt, mierzony od poziomu gruntu przy najniżej położonej części obiektu budowlanego, do jego 
najwyższego punktu. 

Rozdział II 
Ustalenia ogólne 

§ 3. Użyte w uchwale i na rysunku planu symbole przeznaczenia terenu oznaczają: 

1) MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

2) U – zabudowa usługowa, 

3) ZN – zieleni nieurządzonej, 

4) ZI – zieleni izolacyjnej, 

5) EE – infrastruktura elektroenergetyczna, 

6) KDW – drogi wewnętrzne, 

7) KPR- ciąg pieszo-rowerowy, 

8) KPJ – ciąg pieszo – jezdny. 

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

1. W granicach planu zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określone są ustaleniami zasad 
kształtowania zabudowy, wskaźników zagospodarowania terenu oraz zasad podziału na działki budowalne. 

2. Ustala się lokalizację nowej zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oznaczonymi na 
rysunku planu, zgodnie z przepisami szczegółowymi planu dotyczącymi terenów oraz zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

3. Ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i dachów budynków. 

4. W zakresie warunków sytuowania i rozmieszczenia reklam, zakazuje się stosowania reklam, tablic 
reklamowych, urządzeń reklamowych i szyldów emitujących pulsacyjne światło. 
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5. Zagospodarowanie terenu należy realizować z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 

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

1. Obszar w granicach planu nie jest objęty prawnymi formami ochrony przyrody w rozumieniu przepisów 
o ochronie przyrody. 

2. W granicach planu zakazuje się: 

1) lokalizowania inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z przepisami 
odrębnymi dotyczącymi ochrony środowiska; 

2) lokalizowania przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w przypadku 
gdy wykonana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wykazała znaczące negatywne 
oddziaływanie na środowisko; 

3) lokalizowania elektrowni wiatrowych; 

4) lokalizowania obiektów lub zakładów stwarzających zagrożenia wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej; 

5) lokalizowania obiektów lub zakładów stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi. 

3. Ustala się dopuszczalne normy hałasu w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, dla terenów 
oznaczonych symbolem MN - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

§ 6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy. 

1. Ustanawia się pasy ochrony funkcyjnej od napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV, w których 
ustala się: 

1) zakaz lokalizowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) zakaz tworzenia hałd, nasypów; 

3) zakaz wprowadzania nasadzeń zieleni wysokiej; 

4) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, niezwiązanych z siecią elektroenergetyczną wyższych niż 5 m; 

5) lokalizowanie skrzyżowań linii elektroenergetycznych z infrastrukturą techniczną, w tym z drogami, 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) możliwość wycinki oraz usunięcia zadrzewień i zakrzewień w zakresie pozwalającym na realizację oraz 
właściwe utrzymanie inwestycji polegającej na przebudowie i eksploatacji linii elektroenergetycznej 
110 kV, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

2. W przypadku skablowania napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV ograniczenia, o których 
mowa w ust. 1 nie występują. 

3. W granicach planu występują ograniczenia związane z przebiegiem napowietrznych linii 
elektroenergetycznych SN 15 kV wnikające z przepisów odrębnych i norm branżowych. Ww. ograniczenia 
nie będą występowały w przypadku skablowania linii napowietrznych. 

§ 7. W zakresie zasad scalenia i podziału nieruchomości w granicach planu nie występują tereny 
wymagające przeprowadzenia procedury scalenia i podziału. 

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury. 

1. Dopuszcza sie roboty budowlane sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych do obsługi 
poszczególnych terenów. 

2. Zaopatrzenie w wodę do celów bytowych i przeciwpożarowych w obszarze objętym planem należy 
zapewnić z sieci wodociągowej. 
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3. Ustala się obowiązek projektowania i wykonania sieci wodociągowej w sposób uwzględniający potrzeby 
ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej, w tym rozmieszczania hydrantów nadziemnych zapewniających możliwość intensywnego 
czerpania wody do celów przeciwpożarowych. 

4. W granicach planu zaopatrzenie w ciepło budynku może być dokonywane: 

1) przez zapewnienie możliwości przyłączenia działki lub bezpośrednio budynku do zewnętrznych 
scentralizowanych źródeł ciepła lub; 

2) z indywidualnych źródeł ciepła. 

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

1) nowe sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy realizować jako podziemne; 

2) ustala się dostawę energii elektrycznej z istniejących oraz nowo projektowanych stacji transformatorowych. 

6. Teren w granicach planu objęty jest aglomeracją Ostróda. Ustala się odprowadzanie ścieków do gminnej 
sieci kanalizacji sanitarnej i przesył do oczyszczalni ścieków znajdującej się poza granicami planu. 

7. Wody opadowe z dróg i działek budowlanych należy odprowadzać na teren nieutwardzony 
i zagospodarować w granicach nieruchomości bez szkody dla gruntów sąsiednich. Alternatywnie zezwala się 
na inne rozwiązania zgodne z warunkami określonymi przepisami prawa wodnego i budowlanego. Wody 
opadowe z placów utwardzonych i dróg należy odprowadzać po ich oczyszczeniu zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

8. Ustala się nakaz zagospodarowania działki w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny przed spływem 
wód opadowych i roztopowych. 

9. W granicach planu dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej na zasadach określonych 
w przepisach odrębnych. 

10. W zakresie sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej mają zastosowanie przepisy ustawy 
prawo telekomunikacyjne wraz z przepisami ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 
oraz właściwymi rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustaw. 

11. Roboty budowlane oraz lokalizacje sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnej, 
elektroenergetycznej SN i nn  i urządzeń elektroenergetycznych należy realizować w liniach rozgraniczających 
dróg oraz ciągów pieszo-jezdnych. Dopuszcza się lokalizację ww. sieci i urządzeń w granicach działek 
budowlanych z zachowaniem odpowiednich odległości od obiektów budowlanych i urządzeń uzbrojenia terenu, 
zgodnie z przepisami odrębnymi oraz w sposób niekolidujący z przeznaczeniem terenu i nie zmieniający 
przeznaczenia terenu. 

§ 9. Ustalenia dotyczące zasad budowy systemów komunikacji: 

1. Dla terenów w granicach planu ustala się obsługę komunikacyjną oraz powiązanie z zewnętrznym 
układem komunikacyjnym poprzez układ dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami: 1KDW, 2KDW 
i 3KDW. 

2. Miejsca parkingowe do obsługi terenu należy realizować w ilości: 

1) dla terenów oznaczonych symbolem MN - ustala się minimum 2 miejsca parkingowe na każdy lokal 
mieszkalny; 

2) dla terenu oznaczonego symbolem U - ustala się minimum 3 miejsca parkingowe na każde rozpoczęte 
100 m2 powierzchni użytkowej usług. 

3. W granicach planu miejsca parkingowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy 
realizować zgodnie z przepisami odrębnymi. 

4. Miejsca parkingowe do obsługi inwestycji należy realizować w granicach działki budowlanej, na której 
będzie realizowana ta inwestycja. 

§ 10. W granicach planu nie występują zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, 
o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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§ 11. Nie ustala się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów. W/w ograniczenie nie dotyczy tymczasowego zagospodarowania placu budowy. 

Rozdział III 
Ustalenia szczegółowe 

§ 12. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN, 
3MN, 4MN, 5MN. 

1. Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

2. Na każdej z działek budowlanych ustala się możliwość lokalizacji: 

1) jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego lub dwóch budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych w układzie bliźniaczym, 

2) jednego budynku gospodarczego lub jednego budynku garażowego lub jednego budynku gospodarczo-
garażowego. 

3. Zabudowę należy kształtować jako wolnostojącą lub bliźniaczą. 

4. Wysokość zabudowy: 

1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - do 9,5 m; 

2) dla budynków: gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych - do 6,0 m; 

3) dla pozostałych obiektów budowlanych – do 6,0 m. 

5. Liczba kondygnacji: 

1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - do dwóch kondygnacji nadziemnych z drugą kondygnacją 
w poddaszu użytkowym; 

2) dla budynków: gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych - jedna kondygnacja nadziemna. 

6. Zadaszenia należy kształtować w formie dachów dwuspadowych lub wielospadowych o symetrycznym 
kącie nachylenia głównych połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 30º 
÷ 45º lub w formie dachów płaskich. 

7. Maksymalny udział powierzchni zabudowy - 25% powierzchni działki budowlanej. 

8. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 50% powierzchni działki budowlanej. 

9. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,2. 

10. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,7. 

11. Maksymalna powierzchnia zabudowy: 

1) budynku mieszkalnego wolnostojącego - do 250 m2. 

2) budynku mieszkalnego w układzie bliźniaczym - do 150 m2. 

3) budynku garażowego, gospodarczego lub gospodarczo-garażowego: do 50 m2. 

12. Zadaszenia należy realizować w kolorach: grafitu, czerwonym, lub w kolorach zbliżonych do koloru 
tradycyjnej dachówki. 

13. Elewacje budynków należy realizować w kolorach: białym, kremowym, jasnych pastelowych, 
w odcieniach żółtego lub szarego. 

14. Ogrodzenia działek budowlanych od strony drogi publicznej należy kształtować do maksymalnej 
wysokości 1,8 m od poziomu terenu, w formie konstrukcji ażurowych, z wykluczeniem stosowania 
w wypełnieniach przęseł ogrodzenia materiałów betonowych i żelbetowych. 

15. Ustala się dostęp komunikacyjny: 

1) dla terenu oznaczonego symbolem 1MN z dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami: 1KDW i 2KDW; 

2) dla terenu oznaczonego symbolem 2MN: z dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami: 1KDW i 3KDW 
oraz z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem 1KPJ poprzez teren oznaczony symbolem 1ZI; 
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3) dla terenów oznaczonych symbolami 3MN, 4MN, 5MN z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 
3KDW; 

16. Dopuszcza się realizację: sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obsługi komunikacji, dojść 
i dojazdów, ogrodzeń oraz obiektów małej architektury niezbędnych do obsługi terenu. 

17. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2.  

18. Minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki budowlanej: 

1) dla terenów oznaczonych symbolami 1MN, 2MN 4MN, 5MN – 20m, 

2) dla terenu oznaczonego symbolem 3MN – 15m. 

§ 13. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolami 1U. 

1. Przeznaczenie terenu - zabudowa usługowa. 

2. Wysokość zabudowy: 

1) dla budynków usługowych – do 10 m, 

2) dla pozostałych obiektów budowlanych – do 6,0 m. 

3. Liczba kondygnacji nadziemnych – do dwóch. 

4. Zadaszenia w formie dachów dwuspadowych lub wielospadowych o symetrycznym kącie nachylenia 
głównych połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 15º ÷ 45º lub dachów 
płaskich. 

5. Maksymalny udział powierzchni zabudowy - 50% powierzchni działki budowlanej. 

6. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 30% powierzchni działki budowlanej. 

7. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,1. 

8. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1. 

9. Zadaszenia, z wyłączeniem dachów płaskich, należy realizować w kolorach: grafitu, czerwonym, lub 
w kolorach zbliżonych do koloru tradycyjnej dachówki. 

10. Elewacje budynków należy realizować w kolorach: białym, kremowym, jasnych pastelowych, 
w odcieniach żółtego lub szarego. 

11. Ogrodzenia działek budowlanych należy kształtować do maksymalnej wysokości 1,8 m od poziomu 
terenu, w formie konstrukcji ażurowych, z wykluczeniem stosowania w wypełnieniach przęseł ogrodzenia 
materiałów betonowych i żelbetowych. 

12. Ustala się dostęp komunikacyjny z drogi publicznej powiatowej zlokalizowanej poza granicami planu, 
w miejscu zgodnie z rysunkiem planu. 

13. Ustala się możliwość realizacji: sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obsługi komunikacji, dojść 
i dojazdów, ogrodzeń i obiektów małej architektury niezbędnych do obsługi terenu. 

14. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 2000 m2.  

15. Minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki budowlanej – 20m. 

§ 14. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 1ZN. 

1. Przeznaczenie terenu – zieleń nieurządzona. 

2. Zakazuje się wznoszenia obiektów kubaturowych. 

3. Dopuszcza się realizację: sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obsługi komunikacji i obiektów 
małej architektury, niezbędnych do obsługi terenu lub terenów sąsiednich, o wysokości do 6m 

4. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 80%. 

§ 15. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 1ZI. 

1. Przeznaczenie terenu – zieleń izolacyjna. 
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2. Zakazuje się wznoszenia obiektów kubaturowych. 

3. Ustala sie zagospodarowanie wielowarstwową zielenią o cechach izolacyjnych 

4. Dopuszcza się realizację: sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obsługi komunikacji i obiektów 
małej architektury, niezbędnych do obsługi terenu lub terenów sąsiednich, o wysokości do 6m. 

5. Dopuszcza się realizację zjazdów z terenu oznaczonego symbolem 2MN na ciąg pieszo jezdny 
oznaczony symbolem 1KPJ. 

6. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 70%. 

§ 16. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 1EE i 2EE. 

1. Przeznaczenie terenu – infrastruktura elektroenergetyczna. 

2. W ramach przeznaczenia terenu dopuszcza się lokalizację słupów i przewodów elektroenergetycznych 
oraz infrastruktury towarzyszącej. 

3. Zakazuje się realizacji budynków. 

4. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 5%. 

5. Maksymalna wysokość zabudowy – 40 m. 

6. Dopuszcza się realizację: sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zieleni urządzonej, obsługi 
komunikacji, dojść i dojazdów niezbędnych do obsługi terenu. 

§ 17. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 1KDW, 2KDW 
i 3KDW. 

1. Przeznaczenie terenu – droga wewnętrzna. 

2. Zakazuje się wznoszenia budynków. 

3. W ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej, chodników oraz ścieżek rowerowych, o ile nie narusza to przepisów 
odrębnych, o wysokości do 6 m. 

3. Ustala się minimalną szerokość pasa drogowego: 

1) dla terenu oznaczonego symbolem 1KDW – 10 m; 

2) dla terenu oznaczonego symbolem 2KDW – 8 m; 

3) dla terenu oznaczonego symbolem 3KDW –8 m. 

§ 18. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 1KPJ. 

1. Przeznaczenie terenu – ciąg pieszo – jezdny. 

2. Zakazuje się wznoszenia budynków. 

3. W ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej, o ile nie narusza to przepisów odrębnych, o wysokości do 6 m. 

§ 19. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 1KPR. 

1. Przeznaczenie terenu – ciąg pieszo – rowerowy. 

2. Zakazuje się wznoszenia budynków. 

3. W ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej, o ile nie narusza to przepisów odrębnych, o wysokości do 6 m. 

Rozdział IV 
Przepisy końcowe 

§ 20. Ustalenia dotyczące stawek z tytułu art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
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Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 15%. 

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

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda. 

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

   

   

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda 
 
 

Janusz Sadowski 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/380/2022

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 lutego 2022 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/380/2022 
Rady Gminy Ostróda 

z dnia 28 lutego 2022 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO 

WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI EW. NR 330/85 POŁOŻONEJ 

W OBRĘBIE KAJKOWO GMINA OSTRÓDA WRAZ Z PROPOZYCJĄ ROZPATRZENIA 

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. 

zm.) projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 

planu mógł wnieść uwagi w terminie 14 dni od daty zakończenia wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. 

W ustawowym terminie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wpłynęła jedna uwaga składająca się z kilku podpunktów, które Rada 

Gminy Ostróda rozstrzyga w następujący sposób: 

Rozstrzygnięcie Wójta 
w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy 
w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Lp Data wpływu 
uwagi 

Nazwisko i 
imię, nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 
 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu 
planu dla 

nieruchomości 
której dotyczy 

uwaga 
uwaga 

uwzględniona 
uwaga nie-

uwzględniona 
uwaga 

uwzględniona 
uwaga nie-

uwzględniona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8   11 
1.Podział terenu 2MN 
(zabudowa 
jednorodzinna) i 
wydzielenie z jego części 
terenu 1MW/U 
(zabudowa wielorodzinna 
z usługami). Dla terenu 
1MW/U mają 
obowiązywać zapisy 
zgodnie z §14 

330/85  2MN   X  X Działka nr ew. 330/85 położona jest w 
sąsiedztwie rozwijającego się osiedla z 
dominującą zabudową mieszkalną 
jednorodzinną. Zgodnie z polityką 
przestrzenną gminy Ostróda na tym 
terenie nie przewiduje się 
wprowadzenia zabudowy 
wielorodzinnej. §14 dotyczy terenu 
zieleni nieurządzonej z ustaleniami 
nieadekwatnymi zarówno dla zabudowy 
jednorodzinnej jak również dla 
zabudowy wielorodzinnej z usługami 

1. 10.08.2021 r. J.K. 

2.Zmiana zapisu w §12 
punkt (ustęp) 4 podpunkt 
(punkt) 1) zwiększająca 
dopuszczalną wysokość 
budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych z 9,5m 
na 10,5m 

330/85 1MN, 2N, 
3MN, 4MN, 

5MN 
 X  X W sąsiedztwie terenu objętego 

przedmiotowym planem miejscowym 
dominują budynki mieszkalne 
jednorodzinne o wysokości od 7 do 9m. 
Dopuszczenie realizacji na działce nr 
ew. 330/85 zespołu kilkudziesięciu 
budynków o wysokości do 10,5m 
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spowodowałoby powstanie chaosu 
urbanistycznego i naruszyłoby spójna 
kompozycję przestrzenną miejscowości.  

3.Dodanie zapisu w §12 
punkt (ustęp) 17 
dopuszczającego dla 
zabudowy bliźniaczej 
wydzielenie działek o 
powierzchni 500m2 
(obecnie jest 1000m2) 

330/85  1MN, 2N, 
3MN, 4MN, 

5MN 
 X  X Zgodnie z polityką przestrzenną 

określona w obowiązującym Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego, 
minimalna powierzchni nowo 
wydzielanej działki budowlanej dla 
terenu objętego przedmiotowym planem 
miejscowym wynosi 1000m2.  
Dopuszczenie mniejszej powierzchni 
działki naruszyłoby ustalenia studium. 

4.Zmiana zapisu w §14 
punkt 8 zwiększająca 
maksymalny udział 
powierzchni zabudowy z 
30% do 50% 

330/85 1ZN  X  X Uwaga niezasadna. W §14 brak jest 
punktu 8. Paragraf ten dotyczy terenu 
zieleni nieurządzonej, na którym nie 
przewiduje się realizacji zabudowy i dla 
którego udział powierzchni zabudowy 
nie został określony. W całym planie 
brak jest jakichkolwiek terenów, dla 
których określono udział powierzchni 
zabudowy na poziomie 30%. 

*Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja  

2018 rokuo ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) z tekstu dla celów publikacji zostały usunięte dane osobowe i adresowe. 

Id: F603FA78-443C-44BF-9960-20D7C2D13484. Podpisany



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/380/2022 
Rady Gminy Ostróda 

z dnia 28 lutego 2022 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej należących do zadań własnych Gminy związanych z uchwaleniem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. Nr 330/85 położonej w obrębie Kajkowo, gmina 

Ostróda 

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

(Dz.U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda stwierdza, iż ustalenia przedmiotowego planu 

miejscowego określają tereny zabudowy wymagające dostępu do sieci infrastruktury technicznej, przy czym 

z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo obszarów zagospodarowanych i uzbrojonych, realizacja ustaleń planu 

nie wywołuje skutków w postaci ciążącego na samorządzie obowiązku realizacji sieci infrastruktury 

technicznej. W przypadku zaistnienia konieczności budowy nowych lub modernizacji i rozbudowy istniejących 

sieci infrastruktury technicznej finansowanie przedmiotowych inwestycji odbywać się będzie w trybie 

przepisów o finansach publicznych w oparciu o budżet gminy lub środki zewnętrzne z uwzględnieniem 

środków pomocowych i z założeniem możliwości finansowania przez inne podmioty gospodarcze na podstawie 

przepisów odrębnych, w tym wynikających z ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/380/2022 

Rady Gminy Ostróda 

z dnia 28 lutego 2022 r. 

Zalacznik4.xml 

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) ujawnione zostaną po 

kliknięciu w ikonę 
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Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. 
Nr 330/85 położonej w obrębie Kajkowo, gmina Ostróda 

1.Podstawa prawna 

Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj.: Wójt, 
burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową 
i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego 
planem, wraz z uzasadnieniem. W uzasadnieniu przedstawia się w szczególności: 

1) sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4; 

2) zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz z datą uchwały rady gminy, o której 
mowa w art. 32 ust. 2,oraz sposób uwzględnienia uniwersalnego projektowania; 

3) wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy. 

2.Zgodność ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Dla gminy Ostróda obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Ostróda przyjęte uchwałą Nr XXXV/288/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 czerwca 2021 r. 
Zgodnie z ustaleniami studium obszar objęty planem położony jest na terenie rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej. 

Ustalenia planu realizują wymogi wynikające z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.), tj.: 

•wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury – poprzez ustalenie przeznaczenia 
terenu w §3, zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w §4, parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w ustaleniach szczegółowych. 

•walory architektoniczne i krajobrazowe – przede wszystkim poprzez określenie parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w ustaleniach szczegółowych oraz 
określenie zasad ochrony krajobrazu w §5. 

•wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych 
i leśnych – plan, w szczególności w § 5, wprowadza ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, 
zawierające nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające 
z potrzeb ochrony środowiska, w tym z ustawy – Prawo ochrony środowiska.  

Teren objęty planem nie wymagał - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1326, ze zm.) - uzyskania w toku procedury planistycznej 
zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.  

•wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – 
w graniach planu nie występują obiekty i tereny objęte ochroną konserwatorską. 

•wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób ze 
szczególnymi potrzebami – w §4 wprowadzono nakaz realizacji zagospodarowania terenu 
z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania. W granicach planu nie występują obszary szczególnego 
zagrożenia powodzią, udokumentowane tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, tereny górnicze, 
a także krajobrazy priorytetowe określone w audycie krajobrazowym lub planie województwa. 

•walory ekonomiczne przestrzeni – plan miejscowy został opracowany zgodnie z ustawą o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z przepisami wykonawczymi, dlatego jego treść nie odnosi się 
bezpośrednio do walorów ekonomicznych terenu, dla którego jest sporządzany. Jednak zawarte 
w ustaleniach szczegółowych planu warunki dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu mają na uwadze optymalne wykorzystanie walorów ekonomicznych 
przestrzeni, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju.  
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•prawo własności – ustalenia planu miejscowego wyznaczają granice korzystania z nieruchomości, 
między innymi poprzez ustalenia co do przeznaczenia terenu, czy zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. 

•potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa – nie dotyczy, w obrębie obszaru planu nie znajdują 
się tereny i obiekty spełniające potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa; 

•potrzeby interesu publicznego – plan obejmuje niewielki obszar i jest mało istotny pod kątem 
zaspokajania potrzeb interesu publicznego. W planie nie wyznacza się terenów przestrzeni publicznych. 

•potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych 
oraz zapewnienia odpowiedniej jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności – plan w §8 zawiera 
ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej.  

•zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz zachowanie jawności 
i przejrzystości procedur planistycznych – organ sporządzający plan zapewnił udział społeczeństwa 
w opracowywaniu projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, poprzez 
ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko, 
umożliwienie składania wniosków oraz wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko oraz zorganizowanie publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie planu 
rozwiązaniami wraz z możliwością składania uwag. 

•zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania 
i korzystania z terenu, organ waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci 
wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian 
w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. 

W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu do planu została złożona uwaga, w której wniesiono 
o zmianę przeznaczenia części terenu oraz zmianę parametrów zagospodarowania. Uwaga została wnikliwie 
rozpatrzona, ale przedstawione zarzuty nie były zgodne z polityką przestrzenną gminy, tym samym zostały 
odrzucone. 

Przy przygotowywaniu projektu planu wykorzystano opracowania sporządzone w toku procedury 
planistycznej, tj.: „Opracowanie ekofizjograficzne”, „Prognozę oddziaływania na środowisko” oraz 
„Prognozę skutków finansowych uchwalenia planu”, wymagane odpowiednimi przepisami. 

•Wyznaczając nowe tereny z możliwością sytuowania nowej zabudowy uwzględniono wymagania 
ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walory ekonomiczne przestrzeni 
poprzez: 

- ustalenie przeznaczenia terenów i parametrów zabudowy z uwzględnieniem ochrony terenów 
sąsiednich, 

- zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej i wyposażenia w infrastrukturę techniczną. 

•Zgodność z wynikami analizy dotyczącej oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
sposób uwzględnienia uniwersalnego projektowania. 

Zgodnie z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda, przyjętej uchwałą nr XXI/173/2020 
Rady Gminy Ostróda z dnia 24 lutego 2020 r. planuje się kolejne zmiany planów oraz sporządzenie nowych 
planów miejscowych dla wybranych obszarów gminy Ostróda. Wyboru tych obszarów dokona się 
w nawiązaniu do ustaleń zawartych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. Ponadto Poza planami wskazanymi do sporządzenia, będą realizowane następne dla 
potrzeb inwestycyjnych jak również dla potrzeb właścicieli 

•Wpływ na finanse publiczne – zgodnie z prognozą skutków finansowych uchwalenie planu będzie 
miało pozytywny wpływ na finanse gminy z tytułu wysokości podatku od nieruchomości oraz z tytułu 
opłaty planistycznej. Gmina nie poniesie kosztów w związku z wejściem w życie planu. 
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Mając na uwadze powyższe, przyjęcie przez Radę Gminy Ostróda niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

Id: F603FA78-443C-44BF-9960-20D7C2D13484. Podpisany


	Uchwała
	Rozdział 1
	Rozdział 1 Paragraf 1
	Rozdział 1 Paragraf 1 Ustęp 2

	Rozdział 1 Paragraf 2
	Rozdział 1 Paragraf 2 Ustęp 2
	Rozdział 1 Paragraf 2 Ustęp 3
	Rozdział 1 Paragraf 2 Ustęp 4
	Rozdział 1 Paragraf 2 Ustęp 5
	Rozdział 1 Paragraf 2 Ustęp 6
	Rozdział 1 Paragraf 2 Ustęp 7
	Rozdział 1 Paragraf 2 Ustęp 7 Punkt 1
	Rozdział 1 Paragraf 2 Ustęp 7 Punkt 2
	Rozdział 1 Paragraf 2 Ustęp 7 Punkt 3
	Rozdział 1 Paragraf 2 Ustęp 7 Punkt 4
	Rozdział 1 Paragraf 2 Ustęp 7 Punkt 5
	Rozdział 1 Paragraf 2 Ustęp 7 Punkt 6

	Rozdział 1 Paragraf 2 Ustęp 8
	Rozdział 1 Paragraf 2 Ustęp 9
	Rozdział 1 Paragraf 2 Ustęp 9 Punkt 1
	Rozdział 1 Paragraf 2 Ustęp 9 Punkt 2
	Rozdział 1 Paragraf 2 Ustęp 9 Punkt 3

	Rozdział 1 Paragraf 2 Ustęp 10
	Rozdział 1 Paragraf 2 Ustęp 10 Punkt 1
	Rozdział 1 Paragraf 2 Ustęp 10 Punkt 2
	Rozdział 1 Paragraf 2 Ustęp 10 Punkt 3
	Rozdział 1 Paragraf 2 Ustęp 10 Punkt 4
	Rozdział 1 Paragraf 2 Ustęp 10 Punkt 5
	Rozdział 1 Paragraf 2 Ustęp 10 Punkt 6
	Rozdział 1 Paragraf 2 Ustęp 10 Punkt 7



	Rozdział 2
	Rozdział 2 Paragraf 3
	Rozdział 2 Paragraf 3 Punkt 1
	Rozdział 2 Paragraf 3 Punkt 2
	Rozdział 2 Paragraf 3 Punkt 3
	Rozdział 2 Paragraf 3 Punkt 4
	Rozdział 2 Paragraf 3 Punkt 5
	Rozdział 2 Paragraf 3 Punkt 6
	Rozdział 2 Paragraf 3 Punkt 7
	Rozdział 2 Paragraf 3 Punkt 8

	Rozdział 2 Paragraf 4
	Rozdział 2 Paragraf 4 Ustęp 1
	Rozdział 2 Paragraf 4 Ustęp 2
	Rozdział 2 Paragraf 4 Ustęp 3
	Rozdział 2 Paragraf 4 Ustęp 4
	Rozdział 2 Paragraf 4 Ustęp 5

	Rozdział 2 Paragraf 5
	Rozdział 2 Paragraf 5 Ustęp 1
	Rozdział 2 Paragraf 5 Ustęp 2
	Rozdział 2 Paragraf 5 Ustęp 2 Punkt 1
	Rozdział 2 Paragraf 5 Ustęp 2 Punkt 2
	Rozdział 2 Paragraf 5 Ustęp 2 Punkt 3
	Rozdział 2 Paragraf 5 Ustęp 2 Punkt 4
	Rozdział 2 Paragraf 5 Ustęp 2 Punkt 5

	Rozdział 2 Paragraf 5 Ustęp 3

	Rozdział 2 Paragraf 6
	Rozdział 2 Paragraf 6 Ustęp 1
	Rozdział 2 Paragraf 6 Ustęp 1 Punkt 1
	Rozdział 2 Paragraf 6 Ustęp 1 Punkt 2
	Rozdział 2 Paragraf 6 Ustęp 1 Punkt 3
	Rozdział 2 Paragraf 6 Ustęp 1 Punkt 4
	Rozdział 2 Paragraf 6 Ustęp 1 Punkt 5
	Rozdział 2 Paragraf 6 Ustęp 1 Punkt 6

	Rozdział 2 Paragraf 6 Ustęp 2
	Rozdział 2 Paragraf 6 Ustęp 3

	Rozdział 2 Paragraf 7
	Rozdział 2 Paragraf 8
	Rozdział 2 Paragraf 8 Ustęp 1
	Rozdział 2 Paragraf 8 Ustęp 2
	Rozdział 2 Paragraf 8 Ustęp 3
	Rozdział 2 Paragraf 8 Ustęp 4
	Rozdział 2 Paragraf 8 Ustęp 4 Punkt 1
	Rozdział 2 Paragraf 8 Ustęp 4 Punkt 2

	Rozdział 2 Paragraf 8 Ustęp 5
	Rozdział 2 Paragraf 8 Ustęp 5 Punkt 1
	Rozdział 2 Paragraf 8 Ustęp 5 Punkt 2

	Rozdział 2 Paragraf 8 Ustęp 6
	Rozdział 2 Paragraf 8 Ustęp 7
	Rozdział 2 Paragraf 8 Ustęp 8
	Rozdział 2 Paragraf 8 Ustęp 9
	Rozdział 2 Paragraf 8 Ustęp 10
	Rozdział 2 Paragraf 8 Ustęp 11

	Rozdział 2 Paragraf 9
	Rozdział 2 Paragraf 9 Ustęp 1
	Rozdział 2 Paragraf 9 Ustęp 2
	Rozdział 2 Paragraf 9 Ustęp 2 Punkt 1
	Rozdział 2 Paragraf 9 Ustęp 2 Punkt 2

	Rozdział 2 Paragraf 9 Ustęp 3
	Rozdział 2 Paragraf 9 Ustęp 4

	Rozdział 2 Paragraf 10
	Rozdział 2 Paragraf 11

	Rozdział 3
	Rozdział 3 Paragraf 12
	Rozdział 3 Paragraf 12 Ustęp 1
	Rozdział 3 Paragraf 12 Ustęp 2
	Rozdział 3 Paragraf 12 Ustęp 2 Punkt 1
	Rozdział 3 Paragraf 12 Ustęp 2 Punkt 2

	Rozdział 3 Paragraf 12 Ustęp 3
	Rozdział 3 Paragraf 12 Ustęp 4
	Rozdział 3 Paragraf 12 Ustęp 4 Punkt 1
	Rozdział 3 Paragraf 12 Ustęp 4 Punkt 2
	Rozdział 3 Paragraf 12 Ustęp 4 Punkt 3

	Rozdział 3 Paragraf 12 Ustęp 5
	Rozdział 3 Paragraf 12 Ustęp 5 Punkt 1
	Rozdział 3 Paragraf 12 Ustęp 5 Punkt 2

	Rozdział 3 Paragraf 12 Ustęp 6
	Rozdział 3 Paragraf 12 Ustęp 7
	Rozdział 3 Paragraf 12 Ustęp 8
	Rozdział 3 Paragraf 12 Ustęp 9
	Rozdział 3 Paragraf 12 Ustęp 10
	Rozdział 3 Paragraf 12 Ustęp 11
	Rozdział 3 Paragraf 12 Ustęp 11 Punkt 1
	Rozdział 3 Paragraf 12 Ustęp 11 Punkt 2
	Rozdział 3 Paragraf 12 Ustęp 11 Punkt 3

	Rozdział 3 Paragraf 12 Ustęp 12
	Rozdział 3 Paragraf 12 Ustęp 13
	Rozdział 3 Paragraf 12 Ustęp 14
	Rozdział 3 Paragraf 12 Ustęp 15
	Rozdział 3 Paragraf 12 Ustęp 15 Punkt 1
	Rozdział 3 Paragraf 12 Ustęp 15 Punkt 2
	Rozdział 3 Paragraf 12 Ustęp 15 Punkt 3

	Rozdział 3 Paragraf 12 Ustęp 16
	Rozdział 3 Paragraf 12 Ustęp 17
	Rozdział 3 Paragraf 12 Ustęp 18
	Rozdział 3 Paragraf 12 Ustęp 18 Punkt 1
	Rozdział 3 Paragraf 12 Ustęp 18 Punkt 2


	Rozdział 3 Paragraf 13
	Rozdział 3 Paragraf 13 Ustęp 1
	Rozdział 3 Paragraf 13 Ustęp 2
	Rozdział 3 Paragraf 13 Ustęp 2 Punkt 1
	Rozdział 3 Paragraf 13 Ustęp 2 Punkt 2

	Rozdział 3 Paragraf 13 Ustęp 3
	Rozdział 3 Paragraf 13 Ustęp 4
	Rozdział 3 Paragraf 13 Ustęp 5
	Rozdział 3 Paragraf 13 Ustęp 6
	Rozdział 3 Paragraf 13 Ustęp 7
	Rozdział 3 Paragraf 13 Ustęp 8
	Rozdział 3 Paragraf 13 Ustęp 9
	Rozdział 3 Paragraf 13 Ustęp 10
	Rozdział 3 Paragraf 13 Ustęp 11
	Rozdział 3 Paragraf 13 Ustęp 12
	Rozdział 3 Paragraf 13 Ustęp 13
	Rozdział 3 Paragraf 13 Ustęp 14
	Rozdział 3 Paragraf 13 Ustęp 15

	Rozdział 3 Paragraf 14
	Rozdział 3 Paragraf 14 Ustęp 1
	Rozdział 3 Paragraf 14 Ustęp 2
	Rozdział 3 Paragraf 14 Ustęp 3
	Rozdział 3 Paragraf 14 Ustęp 4

	Rozdział 3 Paragraf 15
	Rozdział 3 Paragraf 15 Ustęp 1
	Rozdział 3 Paragraf 15 Ustęp 2
	Rozdział 3 Paragraf 15 Ustęp 3
	Rozdział 3 Paragraf 15 Ustęp 4
	Rozdział 3 Paragraf 15 Ustęp 5
	Rozdział 3 Paragraf 15 Ustęp 6

	Rozdział 3 Paragraf 16
	Rozdział 3 Paragraf 16 Ustęp 1
	Rozdział 3 Paragraf 16 Ustęp 2
	Rozdział 3 Paragraf 16 Ustęp 3
	Rozdział 3 Paragraf 16 Ustęp 4
	Rozdział 3 Paragraf 16 Ustęp 5
	Rozdział 3 Paragraf 16 Ustęp 6

	Rozdział 3 Paragraf 17
	Rozdział 3 Paragraf 17 Ustęp 1
	Rozdział 3 Paragraf 17 Ustęp 2
	Rozdział 3 Paragraf 17 Ustęp 3
	Rozdział 3 Paragraf 17 Ustęp 3 Punkt 1
	Rozdział 3 Paragraf 17 Ustęp 3 Punkt 2
	Rozdział 3 Paragraf 17 Ustęp 3 Punkt 3


	Rozdział 3 Paragraf 18
	Rozdział 3 Paragraf 18 Ustęp 1
	Rozdział 3 Paragraf 18 Ustęp 2
	Rozdział 3 Paragraf 18 Ustęp 3

	Rozdział 3 Paragraf 19
	Rozdział 3 Paragraf 19 Ustęp 1
	Rozdział 3 Paragraf 19 Ustęp 2
	Rozdział 3 Paragraf 19 Ustęp 3


	Rozdział 4
	Rozdział 4 Paragraf 20
	Rozdział 4 Paragraf 21
	Rozdział 4 Paragraf 21 Ustęp 2

	Rozdział 4 Paragraf 22


	Zalacznik 1
	Zalacznik 2
	Zalacznik 3
	Zalacznik 4 Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę
	Uzasadnienie



