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ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA GMINY OSTRÓDA W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKÓW 

DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓDA 
 

 

Numer 
wniosku 

 

Data 
wpływu 

wniosku 

 

Treść wniosku 

Oznaczenie 

nieruchomości, której dotyczy 
wniosek 

UWAGI Rozstrzygnięcia Wójta 

Obszar 
zainwes-

towania 

MPZP OChK/ 
PK 

Inne 

4 2010-05-10 Wprowadzenie 

zabudowy 

jednorodzinnej 

Obręb Kątno 

dz. ewid. 89/7 

C - LT  Wniosek spełnia wymogi formalne i prawne. Został 

złożony w terminie. Teren położony częściowo w 

sąsiedztwie istniejącej zabudowy. Wniosek ze względu na 
uwarunkowania, w tym między innymi dostęp do sieci 

infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz 

położenie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Lasów Taborskich wymaga szczegółowych analiz w 

trakcie prac projektowych. Wniosek przekazano 

zespołowi projektowemu. 

7 2010-05-25 Wprowadzenie 

zabudowy 

mieszkaniowej 

Obręb Kątno 

dz. ewid. 28; 29; 31; 34; 35; 

38/5; 38/6; 38/7; 38/ 9; 38/10; 
38/11; 38/12; 38/13; 38/14; 

38/15; 38/16 

- - LT  Wniosek spełnia wymogi formalne i prawne. Został 

złożony w terminie. Teren położony poza granicami 

istniejącej zabudowy. Wniosek ze względu na 
uwarunkowania, między innymi rozwój sieci 

infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz 

położenie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Lasów Taborskich wymaga szczegółowych analiz w 

trakcie prac projektowych. Wniosek przekazano 

zespołowi projektowemu. 

15 2010-06-10 Wprowadzenie 
zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

Obręb Kątno 
dz. ewid. 47/14 

+ - LT  Wniosek spełnia wymogi formalne i prawne. Został 
złożony w terminie. Teren położony  w granicach 

istniejącej zabudowy. Wniosek ze względu na 

uwarunkowania, w tym między innymi dostęp do sieci 
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz 

położenie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Lasów Taborskich wymaga szczegółowych analiz w 
trakcie prac projektowych. Wniosek przekazano 

zespołowi projektowemu. 

16 2010-06-10 Wprowadzenie 
zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

Obręb Kątno 
dz. ewid. 47/9 

+ - LT  Wniosek spełnia wymogi formalne i prawne. Został 
złożony w terminie. Teren położony  w granicach 

istniejącej zabudowy. Wniosek ze względu na 

uwarunkowania, w tym między innymi dostęp do sieci 
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz 

położenie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Lasów Taborskich wymaga szczegółowych analiz w 
trakcie prac projektowych. Wniosek przekazano 



zespołowi projektowemu. 

17 2010-06-10 Wprowadzenie 

zabudowy 

mieszkaniowej 

Obręb Kątno 

dz. ewid.15; 22; 25; 44; 49; 52; 

68; 103/1 

- - LT  Wniosek spełnia wymogi formalne i prawne. Został 

złożony w terminie. Teren położony poza granicami 

istniejącej zabudowy. Wniosek ze względu na 
uwarunkowania, między innymi rozwój sieci 

infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz 

położenie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Lasów Taborskich wymaga szczegółowych analiz w 

trakcie prac projektowych. Wniosek przekazano 

zespołowi projektowemu. 

18 2010-06-11 Wprowadzenie 

zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

Obręb Kątno 

dz. ewid. 90/8 

C - LT  Wniosek spełnia wymogi formalne i prawne. Został 

złożony w terminie. Teren położony częściowo w 

sąsiedztwie istniejącej zabudowy. Wniosek ze względu na 
uwarunkowania, w tym między innymi dostęp do sieci 

infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz 

położenie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Lasów Taborskich wymaga szczegółowych analiz w 

trakcie prac projektowych. Wniosek przekazano 

zespołowi projektowemu. 

22 2010-06-14 Wprowadzenie 
możliwości 

zabudowy  

Obręb Kątno 
dz. ewid. 95/3 

- - LT  Wniosek spełnia wymogi formalne i prawne. Został 
złożony w terminie. Teren położony poza granicami 

istniejącej zabudowy. Wniosek ze względu na 

uwarunkowania, między innymi rozwój sieci 
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz 

położenie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Lasów Taborskich wymaga szczegółowych analiz w 
trakcie prac projektowych. Wniosek przekazano 

zespołowi projektowemu. 

35 2010-06-16 Wprowadzenie 
zabudowy 

mieszkaniowej 

Obręb Kątno 
dz. ewid. 88/12 

C - LT  Wniosek złożony po terminie, ale spełnia wymogi 
formalne. Teren położony częściowo w sąsiedztwie 

istniejącej zabudowy. Wniosek ze względu na 

uwarunkowania, w tym między innymi dostęp do sieci 
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz 

położenie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Lasów Taborskich wymaga szczegółowych analiz w 
trakcie prac projektowych. Wniosek przekazano 

zespołowi projektowemu. 

1 2010-02-18 Umożliwienie 
lokalizacji 

biogazowni 

Obręb Zwierzewo  
dz. ewid. 177 

- - - 2 wnioski 
do 1 

działki 

Teren położony w sąsiedztwie istniejącej zabudowy. 
Realizacja wniosku (budowa biogazowni) może 

prowadzić do konfliktu z istniejącym sąsiedztwem 

(zabudowa mieszkaniowa). Pomimo że wniosek został 
złożony przed terminem przekazano go zespołowi 

projektowemu. 

12 2010-06-07 Wprowadzenie 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

Obręb Zwierzewo 

dz. ewid. 105/5 

- ? -  Wniosek spełnia wymogi formalne i prawne. Został 

złożony w terminie. Teren położony poza granicami 

istniejącej zabudowy. Wniosek ze względu na 

uwarunkowania, między innymi rozwój sieci 

infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz 
położenie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Lasów Taborskich wymaga szczegółowych analiz w 

trakcie prac projektowych. Wniosek przekazano 



zespołowi projektowemu. 

23 2010-06-14 Wprowadzenie 

zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

Obręb Zwierzewo  

dz. ewid. 165/4; 177; 296 

- - - 2 wnioski 

do 1 

działki 

Wniosek spełnia wymogi formalne i prawne. Został 

złożony w terminie. Teren położony poza granicami 

istniejącej zabudowy. Wniosek ze względu na 
uwarunkowania, między innymi rozwój sieci 

infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz 

położenie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Lasów Taborskich wymaga szczegółowych analiz w 

trakcie prac projektowych. Wniosek przekazano 

zespołowi projektowemu. 

24 2010-06-14 Wprowadzenie 

zabudowy 

mieszkaniowej 

Obręb Zwierzewo 

dz. ewid. 84/3 

+ + LT  Wniosek spełnia wymogi formalne i prawne. Został 

złożony w terminie. Teren położony  w granicach 

obowiązującego planu miejscowego. Wniosek ze względu 

na uwarunkowania, w tym między innymi dostęp do sieci 
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz 

położenie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Lasów Taborskich wymaga szczegółowych analiz w 
trakcie prac projektowych. Wniosek przekazano 

zespołowi projektowemu. 

25 2010-06-15 Wprowadzenie 
zabudowy 

letniskowej 

Obręb Zwierzewo 
dz. ewid. 57/50; 297/6 

+ + LT  Wniosek spełnia wymogi formalne i prawne. Został 
złożony w terminie. Teren położony  w granicach 

obowiązującego planu miejscowego. Wniosek ze względu 

na uwarunkowania, w tym między innymi dostęp do sieci 
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz 

położenie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Lasów Taborskich wymaga szczegółowych analiz w 
trakcie prac projektowych. Wniosek przekazano 

zespołowi projektowemu. 

36 2010-06-16 Wprowadzenie 
zabudowy 

letniskowej 

Obręb Zwierzewo 
dz. ewid. 57/7; 57/8; 58/6; 58/7; 

58/8; 58/11; 58/12; 58;15; 58/16;  

+ + LT  Wniosek złożony po terminie, ale spełnia wymogi 
formalne. Teren położony  w granicach obowiązującego 

planu miejscowego. Wniosek ze względu na 

uwarunkowania, w tym między innymi dostęp do sieci 
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz 

położenie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Lasów Taborskich wymaga szczegółowych analiz w 
trakcie prac projektowych. Wniosek przekazano 

zespołowi projektowemu. 

39 2010-06-28 Wprowadzenie 

zabudowy 
mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

Obręb Zwierzewo 

dz. ewid. 97/12; 97/14; 97/15; 
97/16; 97/17 

- + LT  Wniosek złożony po terminie, ale spełnia wymogi 

formalne. Teren położony  w granicach obowiązującego 
planu miejscowego. Wniosek ze względu na 

uwarunkowania, w tym między innymi dostęp do sieci 

infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz 
położenie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Lasów Taborskich wymaga szczegółowych analiz w 

trakcie prac projektowych. Wniosek przekazano 

zespołowi projektowemu. 

40 2010-06-29 Wprowadzenie 

zabudowy 
mieszkaniowej 

Obręb Zwierzewo 

dz. ewid. 97/10; 97/11 

- + LT  Wniosek złożony po terminie, ale spełnia wymogi 

formalne. Teren położony  w granicach obowiązującego 
planu miejscowego. Wniosek ze względu na 

uwarunkowania, w tym między innymi dostęp do sieci 

infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz 



położenie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Lasów Taborskich wymaga szczegółowych analiz w 

trakcie prac projektowych. Wniosek przekazano 
zespołowi projektowemu. 

41 2010-07-07 Wprowadzenie 

zabudowy 

mieszkaniowej 

Obręb Zwierzewo 

dz. ewid. 101/11 

- ? -  Wniosek złożony po terminie, ale spełnia wymogi 

formalne. Teren położony  częściowo w granicach 

obowiązującego planu miejscowego. Wniosek ze względu 
na uwarunkowania, w tym między innymi dostęp do sieci 

infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz 

położenie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Lasów Taborskich wymaga szczegółowych analiz w 

trakcie prac projektowych. Wniosek przekazano 

zespołowi projektowemu. 

43 2010-07-29 Wprowadzenie 

zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

Obręb Zwierzewo 

dz. ewid. 287/7 

C + -  Wniosek złożony po terminie, ale spełnia wymogi 

formalne. Teren położony  w granicach obowiązującego 

planu miejscowego i w sąsiedztwie istniejącej zabudowy. 
Wniosek ze względu na uwarunkowania, w tym między 

innymi dostęp do sieci infrastruktury technicznej i 

komunikacyjnej oraz położenie w granicach Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich wymaga 

szczegółowych analiz w trakcie prac projektowych. 

Wniosek przekazano zespołowi projektowemu. 

44 2010-08-02 Wprowadzenie 
zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

Obręb Zwierzewo 
dz. ewid. 184/16 

- - -  Wniosek złożony po terminie, ale spełnia wymogi 
formalne. Teren położony poza granicami istniejącej 

zabudowy. Wniosek ze względu na uwarunkowania, 

między innymi rozwój sieci infrastruktury technicznej i 
komunikacyjnej oraz położenie w granicach Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich wymaga 
szczegółowych analiz w trakcie prac projektowych. 

Wniosek przekazano zespołowi projektowemu. 

45 2010-08-02 Wprowadzenie 

zabudowy 
mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

Obręb Zwierzewo 

dz. ewid. 184/15 

- - -  Wniosek złożony po terminie, ale spełnia wymogi 

formalne.Teren położony poza granicami istniejącej 
zabudowy. Wniosek ze względu na uwarunkowania, 

między innymi rozwój sieci infrastruktury technicznej i 

komunikacyjnej oraz położenie w granicach Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich wymaga 

szczegółowych analiz w trakcie prac projektowych. 

Wniosek przekazano zespołowi projektowemu. 

46 2010-08-09 Wprowadzenie 

zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

Obręb Zwierzewo 

dz. ewid. 109/1; 110/1; 110/2 

- - -  Wniosek złożony po terminie, ale spełnia wymogi 

formalne. Teren położony poza granicami istniejącej 

zabudowy. Wniosek ze względu na uwarunkowania, 
między innymi rozwój sieci infrastruktury technicznej i 

komunikacyjnej oraz położenie w granicach Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich wymaga 
szczegółowych analiz w trakcie prac projektowych. 

Wniosek przekazano zespołowi projektowemu. 

10 2010-06-07 Wprowadzenie 

zabudowy 
mieszkaniowej 

jednorodzinnej lub 

nieuciążliwych dla 

Obrębęb Kajkowo 

dz. ewid. 3/8 

+ + -  Wniosek spełnia wymogi formalne i prawne. Został 

złożony w terminie. Teren położony  w granicach 
obowiązującego planu miejscowego i w sąsiedztwie 

istniejącej zabudowy. Wniosek ze względu na 

uwarunkowania, w tym między innymi dostęp do sieci 



otoczenia usług 

pensjonatowych 

infrastruktury technicznej i komunikacyjnej wymaga 

szczegółowych analiz w trakcie prac projektowych. 

Wniosek przekazano zespołowi projektowemu. 

20 2010-06-11 Umożliwienie 
lokalizacji farmy 

wiatrowej 

Obręb Kajkowo 
dz. ewid. 86; 108/1; 108/2;  

108/3; 108/4; 108/5; 108/6; 

108/7; 108/8; 108/9; 108/10; 
108/11; 108/12; 108/13; 108/14; 

108/15; 125; 126; 129; 130/3; 

131/4; 133/7; 247/15; 248/3; 
248/16 

- - -  Wniosek spełnia wymogi formalne i prawne. Został 
złożony w terminie. Teren położony poza granicami 

obowiązującego planu miejscowego. Wniosek ze względu 

na sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej, w tym między 
innymi sąsiedztwo terenów podmiejskich wymaga 

szczegółowych analiz w trakcie prac projektowych. 

Wniosek przekazano zespołowi projektowemu. 

30 2010-06-15 Wprowadzenie 

terenów 
budowlano- 

rekreacyjnych 

Obręb Kajkowo 

dz. ewid. 247/17; 247/18; 247/19; 
247/20; 247/21 

- - -  Wniosek spełnia wymogi formalne i prawne. Został 

złożony w terminie. Teren położony  poza w granicami 
obowiązującego planu miejscowego w sąsiedztwie 

istniejącej zabudowy. Wniosek ze względu na 

uwarunkowania, w tym między innymi dostęp do sieci 
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej  wymaga 

szczegółowych analiz w trakcie prac projektowych. 

Wniosek przekazano zespołowi projektowemu. 

48 2010-08-20 Wprowadzenie 
terenów 

Rodzinnych 

Ogrodów 
Działkowych lub 

terenów 

rekreacyjnych 

Obręb Kajkowo 
dz. ewid. 142/26 

C - -  Wniosek złożony po terminie, ale spełnia wymogi 
formalne. Teren położony  poza granicami 

obowiązującego planu miejscowego. Wniosek ze względu 

na uwarunkowania wymaga szczegółowych analiz w 
trakcie prac projektowych. Wniosek przekazano 

zespołowi projektowemu. 

47 2010-08-19 Wprowadzenie 

terenów zabudowy 

mieszkaniowej 

Obręb Górka 

dz. ewid. 29 

C - GD W 

sąsiedztwie 

obecnie 
przebiegają

cej DK7 

Wniosek złożony po terminie, ale spełnia wymogi 

formalne. Teren położony  poza granicami 

obowiązującego planu miejscowego. Wniosek ze względu 
na uwarunkowania, w tym między innymi sąsiedztwo 

drogi krajowej nr 7 oraz położenie w granicach Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Górnej Drwęcy wymaga 
szczegółowych analiz w trakcie prac projektowych. 

Wniosek przekazano zespołowi projektowemu. 

37 2010-06-21 Umożliwienie 
zabudowy terenów 

Obręb Ruś Mała 
dz. ewid. 141/120 

C - - Na granicy 
obszaru 

NATURA 

2000 

Wniosek złożony po terminie, ale spełnia wymogi 
formalne. Teren położony  jest poza granicami 

obowiązującego planu miejscowego. Wniosek ze względu 

na uwarunkowania, w tym w szczególności warunki 
gruntowo – wodne oraz sąsiedztwo jeziora wymaga 

szczegółowych analiz w trakcie prac projektowych. 

Wniosek przekazano zespołowi projektowemu. 

38 2010-06-21 Umożliwienie 
zabudowy terenów 

Obręb Ruś Mała 
dz. ewid. 144/32; 144/35; 144/36; 

144/58; 141/123 

C - -  Wniosek złożony po terminie, ale spełnia wymogi 
formalne. Teren położony  jest poza granicami 

obowiązującego planu miejscowego. Wniosek ze względu 

na uwarunkowania, w tym w szczególności warunki 

gruntowo – wodne oraz sąsiedztwo jeziora wymaga 

szczegółowych analiz w trakcie prac projektowych. 

Wniosek przekazano zespołowi projektowemu. 

8 2010-05-26 Wprowadzenie 

zabudowy 

mieszkaniowej 

Obręb Mała Ruś 

dz. ewid. 1/10; 1/11; 1/12; 1/13; 

1/16 

- - LT  Wniosek spełnia wymogi formalne i prawne. Został 

złożony w terminie. Teren położony  jest poza granicami 

obowiązującego planu miejscowego. Wniosek ze względu 



na uwarunkowania, w tym w szczególności sąsiedztwo 

terenów leśnych, dostęp do infrastruktury technicznej i 

komunikacyjnej oraz położenie w znacznej odległości od 
terenów zabudowy wymaga szczegółowych analiz w 

trakcie prac projektowych. Wniosek przekazano 

zespołowi projektowemu. 

13 2010-06-08 Wprowadzenie 
zabudowy  

mieszkaniowo- 

usługowej (usług 
turystycznych) 

Obręb Mała Ruś 
dz. ewid. 88/3; 90/50; 108; 109 

- - LT  Wniosek spełnia wymogi formalne i prawne. Został 
złożony w terminie. Teren położony jest  poza granicami 

obowiązującego planu miejscowego. Wniosek ze względu 

na uwarunkowania, między innymi rozwój sieci 
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz 

położenie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Lasów Taborskich, a także sąsiedztwo terenów leśnych 
wymaga szczegółowych analiz w trakcie prac 

projektowych. Wniosek przekazano zespołowi 

projektowemu. 

14 2010-06-08 Możliwość 

wzniesienia 

urządzeń produkcji 
gospodarki rybnej, 

ustanowienie 

terenów 

rekreacyjnych 

(boisko i plaża 

wiejska) 

Obręb Mała Ruś 

dz. ewid. 113/91; 113/120; 

113/121; 113/122; 113/123; 
113/124; 113/129 

C - LT  Wniosek spełnia wymogi formalne i prawne. Został 

złożony w terminie. Teren położony jest  poza granicami 

obowiązującego planu miejscowego. Wniosek ze względu 
na uwarunkowania, między innymi rozwój sieci 

infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz 

położenie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Lasów Taborskich, a także sąsiedztwo terenów leśnych 

wymaga szczegółowych analiz w trakcie prac 

projektowych. Wniosek przekazano zespołowi 
projektowemu. 

2 2010-04-26 Wprowadzenie 

zabudowy 
mieszkaniowej 

jedno- lub 

wielorodzinnej 

Obręb Tyrowo 

dz. ewid. 129 

- - -  Wniosek spełnia wymogi formalne i prawne. Został 

złożony w terminie. Teren położony jest  poza granicami 
obowiązującego planu miejscowego. Wniosek ze względu 

na uwarunkowania, między innymi rozwój sieci 

infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz 
położenie w oddaleniu od istniejących terenów zabudowy 

wymaga szczegółowych analiz w trakcie prac 

projektowych. Wniosek przekazano zespołowi 

projektowemu. 

21 2010-06-14 Możliwość 

zainstalowania 

elektrowni 
wiatrowych wraz z 

infrastrukturą 

techniczną 

Tyrowo, Turznica, Ryńskie, 

Reszki 

c - -  Wniosek spełnia wymogi formalne i prawne. Został 

złożony w terminie. Teren położony poza granicami 

obowiązującego planu miejscowego. Wniosek ze względu 
na istniejące uwarunkowania, w tym w szczególności 

sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej oraz projekt 

przebudowy układu komunikacyjnego wymaga 
szczegółowych analiz w trakcie prac projektowych. 

Wniosek przekazano zespołowi projektowemu. 

32 2010-06-15 Wprowadzenie 
zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

Obręb Ornowo 
dz. ewid. 292/2; 292/3; 299; 300; 

301/8 

Obręb Ryńskie 
dz. ewid. 9/2 

- - -  Wniosek spełnia wymogi formalne i prawne. Został 
złożony w terminie. Teren położony jest  poza granicami 

obowiązującego planu miejscowego. Wniosek ze względu 

na uwarunkowania, między innymi rozwój sieci 
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz 

położenie w oddaleniu od istniejących terenów zabudowy 

wymaga szczegółowych analiz w trakcie prac 
projektowych. Wniosek przekazano zespołowi 

projektowemu. 



33 2010-06-15 Wprowadzenie 

zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

Obręb Ornowo 

dz. ewid. 292/1 

- - -  Wniosek spełnia wymogi formalne i prawne. Został 

złożony w terminie. Teren położony jest  poza granicami 

obowiązującego planu miejscowego. Wniosek ze względu 
na uwarunkowania, między innymi rozwój sieci 

infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz 

położenie w oddaleniu od istniejących terenów zabudowy 
wymaga szczegółowych analiz w trakcie prac 

projektowych. Wniosek przekazano zespołowi 

projektowemu. 

42 2010-07-21 Możliwość 
lokalizacji 

elektrowni 

wiatrowych 

Obręb Ornowo 
dz. ewid. 192/1; 196/1 

- - -  Wniosek złożony po terminie, ale spełnia wymogi 
formalne. Teren położony poza granicami 

obowiązującego planu miejscowego. Wniosek ze względu 

na istniejące uwarunkowania, w tym w szczególności 
sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej  wymaga 

szczegółowych analiz w trakcie prac projektowych. 

Wniosek przekazano zespołowi projektowemu. 

21 2010-06-14 Możliwość 

lokalizacji 

elektrowni 
wiatrowych 

Tyrowo, Turznica, Ryńskie, 

Reszki 

C - -  Wniosek spełnia wymogi formalne i prawne. Został 

złożony w terminie. Teren położony poza granicami 

obowiązującego planu miejscowego. Wniosek ze względu 
na istniejące uwarunkowania, w tym w szczególności 

sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej oraz projekt 

przebudowy układu komunikacyjnego wymaga 

szczegółowych analiz w trakcie prac projektowych. 

Wniosek przekazano zespołowi projektowemu. 

34 2010-06-15 Rolnicze 

wykorzystanie 
terenów 

Obręb Reszki  

dz. ewid. 3; 4; 10; 90; 97/1 

- - -  Wniosek spełnia wymogi formalne i prawne. Został 

złożony w terminie. Wniosek przekazano zespołowi 
projektowemu. 

49 2010-08-30 Zalesienie terenu 

rolnego 

Obręb Turznica 

dz. ewid. 161/2 

- - -  Wniosek złożony po terminie, ale spełnia wymogi 

formalne. Został złożony w terminie. Wniosek przekazano 
zespołowi projektowemu. 

11 2010-06-07 Wprowadzenie 

zabudowy 
mieszkaniowej 

jednorodzinnej  

Umożliwienie na 
działce 17/1 

lokalizacji pola 

kempingowego 

Obręb Naprom 

dz ewid 298/1 
Obręb Pietrzwałd 

dz. ewid. 313/1; 312; 367/2;  

Obręb Giętlewo-Janowo dz. 
ewid. 17/1 

 

C - - 

WD 
PK 

 Wniosek spełnia wymogi formalne i prawne. Został 

złożony w terminie. Teren położony jest  poza granicami 
obowiązującego planu miejscowego. Wniosek ze względu 

na uwarunkowania, między innymi rozwój sieci 

infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz 
położenie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Wzgórz Dylewskich wymaga szczegółowych analiz w 

trakcie prac projektowych. Wniosek przekazano 
zespołowi projektowemu. 

11 2010-06-07 Wprowadzenie 

zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej  

Umożliwienie na 

działce 17/1 

lokalizacji pola 

kempingowego 

Obręb Naprom 

dz ewid 298/1 

ObrębPietrzwałd 
dz. ewid. 313/1; 312; 367/2;  

Obręb Giętlewo-Janowo dz. 

ewid. 17/1 

 

C - - 

WD 

PK 

 Wniosek spełnia wymogi formalne i prawne. Został 

złożony w terminie. Teren położony jest  poza granicami 

obowiązującego planu miejscowego. Wniosek ze względu 
na uwarunkowania, między innymi rozwój sieci 

infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz 

położenie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Wzgórz Dylewskich wymaga szczegółowych analiz w 

trakcie prac projektowych. Wniosek przekazano 

zespołowi projektowemu. 

26 2010-06-15 Wniosek o 

przystąpienie do 

opracowania 

Obręb Pietrzwałd 

dz. ewid. 180; 279; 295; 298; 319 

C - PK Na granicy 

obszaru 

NATURA 

Wniosek spełnia wymogi formalne i prawne. Został 

złożony w terminie. Teren położony jest  poza granicami 

obowiązującego planu miejscowego. Część terenów 



zmiany studium 2000 położona jest w oddaleniu od istniejących jednostek 

osadniczych. Wniosek ze względu na uwarunkowania, 

między innymi rozwój sieci infrastruktury technicznej i 
komunikacyjnej oraz położenie w granicach Parku 

Krajobrazowego  wymaga szczegółowych analiz w trakcie 

prac projektowych. Wniosek przekazano zespołowi 
projektowemu. 

29 2010-06-15 Wprowadzenie 

możliwości 

zabudowy terenu 
oraz 

wprowadzenie 

funkcji zabudowy 
rekreacji 

indywidualnej 

Obręb Glaznoty 

dz ewid 58/1 

- - PK Na granicy 

obszaru 

NATURA 
2000 

Wniosek spełnia wymogi formalne i prawne. Został 

złożony w terminie. Teren położony jest  poza granicami 

obowiązującego planu miejscowego. Część terenów 
położona jest w oddaleniu od istniejących jednostek 

osadniczych. Wniosek ze względu na uwarunkowania, 

między innymi rozwój sieci infrastruktury technicznej i 
komunikacyjnej oraz położenie w granicach Parku 

Krajobrazowego  wymaga szczegółowych analiz w trakcie 

prac projektowych. Wniosek przekazano zespołowi 
projektowemu. 

31 2010-06-15 Wprowadzenie 

możliwości 
zabudowy terenu 

oraz 

wprowadzenie 

funkcji zabudowy 

rekreacji 

indywidualnej 

Obręb Glaznoty 

dz ewid 58/2 

- - PK Na granicy 

obszaru 
NATURA 

2000 

Wniosek spełnia wymogi formalne i prawne. Został 

złożony w terminie. Teren położony jest  poza granicami 
obowiązującego planu miejscowego. Część terenów 

położona jest w oddaleniu od istniejących jednostek 

osadniczych. Wniosek ze względu na uwarunkowania, 

między innymi rozwój sieci infrastruktury technicznej i 

komunikacyjnej oraz położenie w granicach Parku 

Krajobrazowego  wymaga szczegółowych analiz w trakcie 
prac projektowych. Wniosek przekazano zespołowi 

projektowemu. 

9 2010-06-07 Wprowadzenie 
zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej  

Obręb Idzbark 
dz. ewid 337/13; 337/14; 337/15; 

337/16; 337/17; 337/18; 337/19; 

337/20; 337/21; 337/22 

- - GD Na granicy 
obszaru 

NARUTA 

2000 

Wniosek spełnia wymogi formalne i prawne. Został 
złożony w terminie. Teren położony jest  poza granicami 

obowiązującego planu miejscowego. Wniosek ze względu 

na uwarunkowania, między innymi rozwój sieci 
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz 

położenie w oddaleniu od istniejących terenów zabudowy, 

a także położenie w granicach Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Górnej Drwęcy wymaga szczegółowych 

analiz w trakcie prac projektowych. Wniosek przekazano 

zespołowi projektowemu. 

19 2010-06-11 Wprowadzenie 
zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej lub 
zabudowy 

rekreacji 

indywidualnej 

Obręb Idzbark 
dz. ewid. 387/11 

- - GD  Wniosek spełnia wymogi formalne i prawne. Został 
złożony w terminie. Teren położony jest  poza granicami 

obowiązującego planu miejscowego. Wniosek ze względu 

na uwarunkowania, między innymi rozwój sieci 
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz 

położenie w oddaleniu od istniejących terenów zabudowy, 

a także położenie w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Górnej Drwęcy wymaga szczegółowych 

analiz w trakcie prac projektowych. Wniosek przekazano 

zespołowi projektowemu. 

6 2010-05-25 Wprowadzenie 

zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

oraz usługowej 

Obręb Szyldak 

dz. ewid. 4; 5 

+ - -  Wniosek spełnia wymogi formalne i prawne. Został 

złożony w terminie. Wniosek przekazano zespołowi 

projektowemu. 



3 2010-05-06 Jak w załączniku Obręb Durąg 
dz. ewid. 245/3; 245/4; 245/5; 

245/6; 245/7; 245/8; 245/9; 

245/10; 245/11; 245/12; 245/13; 
245/14; 245/15; 245/16; 245/17; 

245/18; 245/19; 245/20 

- - GD NATURA 
2000 

Wniosek spełnia wymogi formalne i prawne. Został 
złożony w terminie. Teren położony jest  poza granicami 

obowiązującego planu miejscowego. Wniosek ze względu 

na uwarunkowania, między innymi rozwój sieci 
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz  

położenie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Górnej Drwęcy i NATURA 2000 wymaga szczegółowych 
analiz w trakcie prac projektowych. Wniosek przekazano 

zespołowi projektowemu. 

5 2010-05-12 Możliwość 
zabudowy terenu 

Obręb Durąg 
dz. ewid. 106/12 

- - WD Częściowo 
w lesie 

Wniosek spełnia wymogi formalne i prawne. Został 
złożony w terminie. Teren położony jest  poza granicami 

obowiązującego planu miejscowego. Wniosek ze względu 

na uwarunkowania, między innymi rozwój sieci 
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz 

położenie w oddaleniu od istniejących terenów zabudowy, 

a także położenie w granicach. Wzgórz Dylewskich 
Górnej Drwęcy wymaga szczegółowych analiz w trakcie 

prac projektowych. Wniosek przekazano zespołowi 

projektowemu. 

27 2010-06-15 Możliwość 
lokalizacji farmy 

wiatrowej 

Obręb Durąg, Pancerzyn, 
Szyldak 

C - GD 
WD 

- 

NATURA 
2000 

Wniosek spełnia wymogi formalne i prawne. Został 
złożony w terminie. Teren położony poza granicami 

obowiązującego planu miejscowego. Wniosek ze względu 

na istniejące uwarunkowania, w tym w szczególności 
sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej oraz projekt 

przebudowy układu komunikacyjnego, a także położenie 

w granicach terenów objętych ochroną prawną wymaga 
szczegółowych analiz w trakcie prac projektowych. 

Wniosek przekazano zespołowi projektowemu. 

28 2010-06-15 Możliwość 
lokalizacji 

biogazowni wraz z 

niezbędna 
infrastrukturą 

techniczną 

Obręb Pancerzyn 
dz. ewid. 9/42  

- - -  Wniosek spełnia wymogi formalne i prawne. Został 
złożony w terminie. Teren położony poza granicami 

obowiązującego planu miejscowego. Wniosek ze względu 

na istniejące uwarunkowania wymaga szczegółowych 
analiz w trakcie prac projektowych. Wniosek przekazano 

zespołowi projektowemu. 

29 2010-06-15 Możliwość 
lokalizacji farmy 

wiatrowej 

Obręb Lichtajny C - GD NATURA 
2000 

Wniosek spełnia wymogi formalne i prawne. Został 
złożony w terminie. Teren położony poza granicami 

obowiązującego planu miejscowego. Wniosek ze względu 

na istniejące uwarunkowania, w tym w szczególności 
sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej oraz projekt 

przebudowy układu komunikacyjnego, a także położenie 

w granicach terenów objętych ochroną prawną wymaga 
szczegółowych analiz w trakcie prac projektowych. 

Wniosek przekazano zespołowi projektowemu. 

 

Załączniki: 

 wnioski zamieszczony w wykazie 
 

            ...............................................................................  
  / Wójt Gminy Ostróda / 
 



 

 

 
 

 

Oznaczenia do tabeli 
 

Obszar zainwestowania- zakreślony w projekcie studium obszar uwzględniający tereny istniejącej zabudowy oraz tereny, na których planowane jest rozpoczęcie inwestycji 

„+” – działka będąca przedmiotem wniosku leży w granicach obszaru zainwestowania 

„C” – działka będąca przedmiotem wniosku częściowo leży w granicach obszaru zainwestowania 

„-” – działka będąca przedmiotem wniosku leży poza granicami obszaru zainwestowania 

 

MPZP- obszary objęte obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego 

„+” – działka będąca przedmiotem wniosku leży w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„-” – działka będąca przedmiotem wniosku leży poza granicami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

OChK/ PK- Obszar Chronionego Krajobrazu/ Park Krajobrazowy 

„-” – działka będąca przedmiotem wniosku położona jest poza terenami prawnie chronionymi 

GD – działka będąca przedmiotem wniosku położona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Górnej Drwęcy 

DD – działka będąca przedmiotem wniosku położona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolnej Drwęcy 

GD – działka będąca przedmiotem wniosku położona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Górnej Drwęcy 

WD – działka będąca przedmiotem wniosku położona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich 

LT – działka będąca przedmiotem wniosku położona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich 

PK – działka będąca przedmiotem wniosku położona jest w Parku Krajobrazowym 



 

 
WYKAZ  WNIOSKÓW 

DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓDA 
 

 

 

Lp. 

 

 

Data wpływu 

wniosku 

 

 Nazwisko i  imię 

Nazwa jednostki 

organizacyjnej i adres 

 

 

Treść wniosku 

Oznaczenie 

nieruchomości, 

której dotyczy 

wniosek 

Rozstrzygnięcie wójta w sprawie 

rozpatrzenia wniosku 

 

Uwagi 

Wniosek 

uwzględniony 

Wniosek 

nieuwzględniony 

1 2010-04-28 Warmińsko-Mazurski Urząd 

Wojewódzki Al. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego 7/9 10-

575 Olsztyn 

Wydział Infrastruktury, 

Geodezji i Rolnictwa 

Nie przewiduje się realizacji zadań rządowych Cały obszar planu    

2 2010-04-29 Pomorska Spółka 

Gazownictwa sp. z o.o. 

Oddział Zakład Gazowniczy 

w Olsztynie 

ul. Lubelska 42A, 10-409 

Olsztyn 

Uwzględnić lokalizację sieci i zachować odległości urządzeń i 

obiektów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. 

Zachować Pas eksploatacji 0,5m po obu stronach od osi gazociągu 

Projekt studium zaopiniować 

Cały obszar planu    

3 2010-04-29 Telekomunikacja Polska 

Pion Technicznej Obsługi 

Klienta 

Rozwój i Gospodarka 

Zasobami Region Północny 

Uwzględnić istniejącą infrastrukturę i zachować odległości zgodnie z 

normami. 

Linie projektować jako podziemne 

Kolizje przebudować poza pas planowanej zabudowy lub dostosować 

do nowych warunków zabudowy na koszt inwestora 

Cały obszar planu    

4 2010-05-10 Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad 

Oddział w Olsztynie 

ul. Warszawska 89 

10-083 Olsztyn 

Lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej należy przyjąć w 

odległości nie mniejszej niż 255m od linii rozgraniczającej docelowy 

przebieg drogi ekspresowej S7 

DK15- szerokość w liniach rozgraniczających minimum 80m. 

Prognozowany zasięg maksymalnego negatywnego oddziaływania 

262m (2013r), 393m (2023r) 

Cały obszar planu    

5 2010-05-17 Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków w Olsztynie 

Delegatura w Elblągu 

Określić zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej 

Cały obszar planu    



ul. św. Ducha 19 

82-300 Elbląg 

6 2010-05-21 Regionalna Dyrekcja 

Ochrony środowiska 

Al. Marsz. Józefa 

Piłsudskiego 7/9 

10-575 Olsztyn 

Uwzględnić wszelkie ograniczenia wynikając z form ochrony 

przyrody występujące na terenie gminy. 

Cały obszar planu 

 

   

7 2010-05-28 Zarząd Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie 

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 

10-575 Olsztyn  

Uwzględnić plan województwa Cały obszar planu    

 

Załączniki: 

 zbiór wniosków zamieszczonych w wykazie 

             ............................................................................... 
               / Wójt Gminy Ostróda / 


