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ZARZĄDZENIE Nr 199 

Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego 

z dnia 8 grudnia 2003 r. 

 

zmieniaj ące zarządzenie w sprawie nadania Statutu Warmi ńsko-Mazurskiemu Urz ędowi Wojewódzkiemu w Olsztynie. 

 

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 
2001 r. Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 
37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 
804 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 
137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452 ) zarządza się, co 
następuje: 

 
§ 1. W Statucie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do 
zarządzenia Nr 19 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 
dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie nadania Statutu 
Warmińsko-Mazurskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w 
Olsztynie (Dz. Urz. Woj, Warmińsko-Mazurskiego Nr 21, 
poz. 368 i Nr 115, poz. 1695 oraz z 2003 r. Nr 37, poz. 
513) wprowadza się następujące zmiany: 
 
  1) w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) dyrektorze wydziału - naleŜy przez to rozumieć 
równieŜ Dyrektora Gabinetu Wojewody, Dyrektora 
Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi oraz 
Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego"; 

 
  2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„ § 7. Przy Wojewodzie działają, realizując zadania 
określone w odrębnych przepisach: 

1) Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Zespół 
Reagowania Kryzysowego, 

2) Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego, 

3) Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i 
Męczeństwa, 

4) Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności, 

5) Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie 
Dyscypliny Finansów Publicznych, 

6) Wojewódzka Komisja Ochrony Przyrody, 
7) Wojewódzka Komisja do Spraw Oceny 

Oddziaływania na Środowisko, 
8) Komisja  Egzaminacyjna do Spraw 

Stwierdzania Kwalifikacji w Zakresie 
Gospodarowania Odpadami, 

9) Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego."; 
 
  3) w § 8 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi"; 
 
  4) § 9 otrzymuje brzmienie: 
„§ 9. W Urzędzie działają: Pełnomocnik Wojewody do 
Spraw Ochrony Informacji Niejawnych oraz audytorzy 
wewnętrzni, którzy podlegają zwierzchnictwu według 
odrębnych przepisów."; 
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  5) w § 11 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 
„10) Dyrektor Biura Zarządzania Funduszami 
Europejskimi"; 

 
  6) w § 15 w ust. 1 uchyla się pkt 4; 
 
  7) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do zadań wydziału naleŜy obsługa Warmińsko-
Mazurskiego Wojewódzkiego Zespołu Reagowania 
Kryzysowego."; 

 
  8) § 21 otrzymuje brzmienie: 

„§ 21. Do zakresu działania Biura Zarządzania 
Funduszami Europejskimi naleŜy realizacja zadań 
objętych działami: 

1) rozwój regionalny, 
2) integracja europejska, 
3) sprawy zagraniczne."; 

 
  9) w § 25 w pkt 12 przecinek zastępuje się kropką i 

uchyla pkt 13."; 
 
  10) § 26 w ust. 1: 

a) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 
„11) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w 
Olsztynie,", 
b) w pkt 12 przecinek zastępuje się kropką i uchyla 

pkt 13."; 
 
  11) § 37 otrzymuje brzmienie: 

„§ 37. Do zakresu działania Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Olsztynie naleŜy w 
szczególności ochrona zabytków i opieki nad nimi, 

prowadzenie rejestru zabytków znajdujących się na 
terenie województwa oraz ochrona zabytków na 
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych."; 

 
  12 uchyla się § 39; 
 
  13) w § 40: 

a) w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje 
się wyrazy „ z zastrzeŜeniem ust. 3.", 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
„3. Regulamin Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Olsztynie, o którym mowa w ust. 2 
nadaje Wojewoda na wniosek Warmińsko- 
Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków."; 

 
  14) załącznik nr 1 do Statutu Warmińsko-Mazurskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku nr 1 do 
niniejszego zarządzenia; 

 
  15) załącznik nr 2 do Statutu Warmińsko-Mazurskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku nr 2 do 
niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 
Stanisław Szatkowski 

 
 
 
 

Załączniki do zarządzenia Nr 199 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 8 grudnia 2003 r. 

Załącznik Nr 1 
 

 
Załącznik Nr 1 do Statutu 
Warmińsko-Mazurskiego  
Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie 

 
 

Wykaz przedsi ębiorstw, dla których Wojewoda pełni funkcj ę organu zało Ŝycielskiego. 
 
1. Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw w Działdowie. 
2. Zakłady Przemysłu OdzieŜowego "WARMIA" w 
Kętrzynie. 
3. Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Wydminach. 
4. Przedsiębiorstwo Produkcji Drzewnej "LAS" w Morągu. 
5. Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów "Prefabet-
Kurzętnik" w Kurzętniku. 
6. Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa w Ostródzie. 
7. Przedsiębiorstwo Generalnych Dostaw i Kompletowania 
Urządzeń Rolniczych Wytwórni Pasz "OLPASZ" w 
Olsztynie. 
8. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-MontaŜowe "KOLSTER" 
w Olsztynie. 
9. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzetowo-
Transportowych w Nidzicy. 
10. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę 
"WODROL" w Olsztynie. 
11. Przedsiębiorstwo Handłowo-Techniczne Sprzętu 
PoŜarniczego "SUPON" w Olsztynie. 
12. Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Handlowe 
"GASTROPOL" w Olsztynie. 

13. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji 
Samochodowej w Bartoszycach. 
14. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji 
Samochodowej w Ostródzie. 
15. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji 
Samochodowej w Iławie. 
16. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji 
Samochodowej w Szczytnie. 
17. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji 
Samochodowej w Olsztynie. 
18. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji 
Samochodowej w Kętrzynie. 
19. Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu 
Wewnętrznego w Olsztynie. 
20. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji 
Samochodowej w Mrągowie. 
21. Przedsiębiorstwo Przemysłu ZboŜowego PZZ w 
PienięŜnie. 
22. Przedsiębiorstwo Przemysłu ZboŜowo-Młynarskiego 
"PZZ" z/s w Bratianie. 
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23. Elbląskie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowego w Elblągu. 
24. Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowego. 
25. Lidzbarskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "WEL"w 
Lidzbarku. 

26. Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe w Dobrym Mieście. 
27. Państwowy Ośrodek Maszynowy w Lubawie. 
28. Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów Budownictwa 
Rolniczego "KOMBET" w Komornikach. 
 

 
Załącznik nr 2  

 
Załącznik nr 2 do Statutu  
Warmińsko-Mazurskiego  
Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie 

 
 

Wykaz jednostek organizacyjnych podporz ądkowanych Wojewodzie. 
 

1. Jednostki budŜetowe: 
 
  1) Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie; 
  2) Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedzibą w Jerzwałdzie; 
  3) Mazurski Park Krajobrazowy z siedzibą w Krutyni; 
  4) Wełski Park Krajobrazowy z siedzibą w Jeleniu; 
  5) Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej z siedzibą w Elblągu; 
  6) Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej z siedzibą w śytkiejmach; 
  7) Państwowa StraŜ Rybacka w Olsztynie; 
  8) Warmińsko-Mazurskie Centrum Zdrowia Publicznego z siedzibą w Olsztynie; 
  9)  Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu. 
 

2. Gospodarstwa pomocnicze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie: 
 
  1) Zakład Obsługi Przejść Granicznych w Bezledach; 
  2) Zakład Obsługi Przejścia Granicznego w Gronowie; 
  3) Wojewódzki Ośrodek Informatyki Terenowy Bank Danych z siedzibą w Olsztynie; 
  4) Zakład Obsługi Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w Olsztynie. 
 
 
 
 
 
 

196 

UCHWAŁA Nr XIII/108/03 

Rady Gminy w Iławie 

z dnia 3 grudnia 2003 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego gminy Iława. 

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity. Dz. U. 
Nr 15 z 1999 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami) w 
związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717) oraz z art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z 
późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego gminy Iława zwany dalej planem. 
Przedmiot i zakres planu został określony w uchwale Nr 
Rady XI/71/99 Gminy Iława z dnia 25 czerwca 1999 r. 
 

 
 
 

Rozdział l 
Ustalenia ogólne  

 
§ 2. 1. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego gminy Iława składa się: 
 
  1) z ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały, 
 
  2) z rysunku „A" planu w skali 1 : 25 000 stanowiącego 

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, 
 
  3) z rysunków planów „B" 47 wsi (album) w skali 1 : 5 000 

stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

2. Ustalenia odnoszące się do rysunku „A" planu w 
skali 1: 25 000 obejmują obszar gminy w aktualnych 
granicach administracyjnych. 
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3. Ustalenia odnoszące się do rysunków „B" planu 47 
wsi (album) w skali 1: 5000 obejmują tereny w granicach 
opracowania planów poszczególnych wsi. 
 

Rozdział II 
Ustalenia dotycz ące całego obszaru gminy w zakresie 
kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego  

 
§ 3. 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627), 
Ustawą z dnia 16 października 1991 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492 z późn. zmianami), 
Rozporządzeniem Nr 1 Wojewody Olsztyńskiego i 
Wojewody Elbląskiego z dnia 10 stycznia 1997 r. (Dz. Urz. 

Woj. Olsztyńskiego Nr 4, poz. 30 z późn. zmianami) w 
sprawie zatwierdzenia „Planu Ochrony Parku 
Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego" i 
Rozporządzeniami wykonawczymi do Ustaw, Ustawami i 
Rozporządzeniami pokrewnymi oraz Rozporządzeniem Nr 
21 z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia 
obszarów chronionego krajobrazu na terenie 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Dziennik 
Urzędowy Województwa Warmińsko- Mazurskiego Nr 52 
z dnia 22 kwietnia 2003 r. poz. 725). 

 
2. Ustala się następujące formy ochrony obszarów i 

obiektów przyrodniczych: 
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  skraju wsi, 100 m od zabudowań.  
2. Cmentarz ewangelicki - załoŜony na przełomie XIX i XX w., stanowi własność Parafii 
Ewangelickiej. Cmentarz nieczynny o powierzchni 0,16 ha połoŜony jest 2 km na południe 
od wsi, w lesie, obok szosy do Tynwałdu.  
3. Cmentarz ewangelicki - załoŜony na przełomie XIX i XX w., stanowi własność Parafii 
Ewangelickiej. Cmentarz nieczynny o powierzchni 0,05 ha połoŜony jest w lesie około 1 
km na południe od wsi. Prowadzi do niego droga polna. 

poza opracow. poza opracow. 

22. SIEMIANY 1. Cmentarz parafialny - załoŜony w 2 połowie XIX w., stanowi własność Parafii Rzymsko- 
Katolickiej. Cmentarz czynny o powierzchni 0,5 ha połoŜony jest na zachodnim skraju wsi, 
przy drodze polnej. Na uwagę zasługują świerki i choina kanadyjska. 

poza opracow. 

23. SKARSZEWO 
1. Cmentarz ewangelicki - załoŜony w 2 połowie XIX w., stanowi własność Parafii 
Ewangelickiej. Cmentarz nieczynny o powierzchni 0,04 ha połoŜony jest na zachodnim 
skraju wsi, w polu. 

Cm1 

24. STANOWO 
1. Cmentarz ewangelicki -załoŜony w XIX w., stanowi własność Parafii Ewangelickiej. 
Cmentarz nieczynny o powierzchni 0,16 ha połoŜony jest w lesie, w pobliŜu wsi, w 
kierunku północnym od szosy Iława- Ostróda. 

Cm1 

25. STRADOMNO 
1. Cmentarz ewangelicki - załoŜony w XIX w., sianowi własność Parafii Ewangelickiej . 
Cmentarz nieczynny o powierzchni 0,55 ha połoŜony jest około 150 m na południe od 
drogi z Iławy do Stradomna. 

Cm1 

26. SZAŁKOWO 
1. Cmentarz ewangelicki - załoŜony w XX w., stanowi własność Parafii Ewangelickiej. 
Cmentarz nieczynny o powierzchni 6,14 ha połoŜony jest w rozwidleniu dróg z Iławy do 
Susza i z Iławy do Siemian. 

poza opracow. 

27. SZCZEPKOWO 
1. Cmentarz ewangelicki - załoŜony w 2 połowie XIX w., stanowi własność Parafii 
Ewangelickiej. Cmentarz nieczynny o powierzchni 0,25 ha połoŜony jest około 200 m na 
wschód od wsi i drogi do Iławy. 

poza opracow. 

28. SZEPLERZYZNA 
1. Cmentarz ewangelicki - załoŜony w 1 połowie XIX w., sianowi własność Parafii 
Ewangelickiej. Cmentarz nieczynny o powierzchni 0,09 ha połoŜony jest około 100 m na 
wschód od drogi do Karasia przy drodze polnej do Radomka. 

Cmi 

29. SZYMBARK 
1. Cmentarz ewangelicki - załoŜony w 2 połowie XIX w., stanowi własność Parafii 
Ewangelickiej. Cmentarz nieczynny o powierzchni 0,23 ha połoŜony jest około 700 m na 
północ od wsi, przy zachodniej stronie szosy do Starzykowa i Piotrkowa. 

Cm1 

30. TYNWAŁD 1. Cmentarz ewangelicki - załoŜony w końcu XIX w., stanowi własność Parafii 
Ewangelickiej. Cmentarz nieczynny o powierzchni 1,0 ha połoŜony jest na północnym 
skraju wsi, przy szosie w kierunku Urowa. Na uwagę zasługuje drzewostan świerkowy.  
2. Cmentarz ewangelicki - załoŜony w XIX w., stanowi własność Parafii Ewangelickiej. 
Cmentarz nieczynny o powierzchni 0,05 ha połoŜony jest w centrum wsi. 

 
Cm1  

 
Cm2 

31. WIKIELEC 
1. Cmentarz ewangelicki - załoŜony w 2 połowie XIX w., stanowi własność Parafii 
Ewangelickiej . Cmentarz nieczynny o powierzchni 0,40 ha połoŜony jest około 1 00 m na 
północny wschód od wsi, przy szosie do Iławy. 

Cm1 

32. ZĄBROWO 
1. Cmentarz parafialny - załoŜony na przełomie XVIII i XIX w., stanowi własność Parafii 
Rzymsko - Katolickiej. Cmentarz czynny o powierzchni 1,1 ha połoŜony jest na skraju wsi, 
przy drodze do Szymbarka. 

Cm1 

Formy ochrony: Strefa ochrony wokół obiektów obejmuje elementy mające wpływ na kształtowanie przestrzeni objętej ochroną oraz oddziałujące na sam obiekt 
chroniony.  
Obowiązuje uzyskiwanie warunków do projektowania od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 
Rozdział IV 

Ustalenia w zakresie komunikacji  
 

§ 5. 1. Podział administracyjny i funkcjonalny dróg 
reguluje ustawa z dnia 21 marca 1995 r. o drogach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 
838, z późniejszymi zmianami). 

 
2. Na podstawie uwarunkowań rozwoju gminy, układ 

komunikacyjny dzieli się na: 
• Drogi krajowe - układ nadrzędny, 
• Drogi wojewódzkie - układ nadrzędny, 
• Drogi powiatowe - układ podstawowy, 

zapewniający powiązanie gminy z powiatem, 
• Drogi gminne - układ uzupełniający, wspomaga 

układ podstawowy gminy. 
Numery dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
zostały oznaczone na rysunku „A" planu gminy. 
 
3. Drogi krajowe przebiegające przez teren gminy Iława. 
 
L.p. Numer 

drogi 
Klasa 
drogi 

Lokalizacja drogi Szerokość w liniach 
rozgraniczających* 

a b c d e 

1. 16 GP Grudziądz-Iława-Ostróda-
Olsztyn-Mrągowo-Ełk-

Augustów 

80 m 

 
*) Minimalne szerokości w liniach rozgraniczających 
wynikają z rozporządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43, 
poz.430) w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie i 
wynoszą: 

• w terenie zabudowanym - dla klasy GP - 25 m, 
G-25 m, 

• poza terenem zabudowy - dla klasy GP - 80 m, G 
- 25 m. 

Zgodnie z art. 43 ustawy o drogach publicznych z dn. 21 
marca 1985 r. obiekty budowlane winny być sytuowane w 
odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej 
minimum: 

• na terenie zabudowy miast i wsi  - 10 m, 
• poza terenem zabudowy  - 25 m. 

PowyŜsze parametry obowiązują równieŜ w stosunku do 
projektowanej obwodnicy Iławy drogi krajowej Nr 16 
przebiegającej po południowej stronie miasta, łączącej 
miejscowości: Stradomno i Rudzienice jak równieŜ 
projektowanej obwodnicy miejskiej. Rezerwa terenu pod 
projektowaną obwodnicę klasy GP wynosi w planie 100 m. 
Lokalizacja urządzeń i obiektów w pobliŜu projektowanych 
obwodnic oraz rezerw terenu pod projektowane węzły 
(50m od skraju rezerwowanego pasa pod obwodnicę) i od 
granicy terenu pod węzły, wymaga kaŜdorazowo 
uzgodnienia z zarządcą drogi. Dla prowadzenia 
prawidłowej polityki lokalizacyjnej, naleŜy sporządzić 
koncepcję projektowanych obwodnic uściślających trasy 
przebiegu wraz z szerokością rezerwowanego pasa 
terenu łącznie ze skrzyŜowaniami. 
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4. Drogi wojewódzkie przebiegające przez teren gminy 
Iława. 
L.p. Numer 

drogi 
Klasa 
drogi 

Lokalizacja drogi Szerokość w liniach 
rozgraniczających* 

a b c d e 
1. 521 G Kwidzyn-Prabuty-Susz-

Iława 
25 m 

2. 536 G Iława-Sampława 25 m 

 
*) Minimalne szerokości w liniach rozgraniczających 
wynikają z rozporządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43, 
poz. 430) w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie i 
wynoszą: 
 

• w terenie zabudowanym - dla klasy G — 25 m, Z 
- 20 m, 

 
• poza terenem zabudowy - dla klasy G - 25 m, Z - 

20 m. 

Zgodnie z art. 43 ustawy o drogach publicznych z dn. 
21 marca 1985 r. obiekty budowlane winny być sytuowane 
w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
wojewódzkiej minimum: 

 
• na terenie zabudowy miast i wsi - 8 m, 
 
• poza terenem zabudowy - 20 m. 

 
Lokalizacja urządzeń i obiektów budowlanych w pobliŜu 
projektowanych obwodnic (50m od skraju rezerwowanego 
pasa pod obwodnicę), wymaga kaŜdorazowo uzgodnienia 
z zarządcą drogi. Dla prowadzenia prawidłowej polityki 
lokalizacyjnej, naleŜy sporządzić koncepcję 
projektowanych obwodnic uściślających trasy przebiegu 
wraz z szerokością rezerwowanego pasa terenu łącznie 
ze skrzyŜowaniami. 

 
5. Drogi powiatowe przebiegające przez teren gminy 

Iława. 
 

L.p. Numer drogi Klasa drogi Lokalizacja drogi Szer okość w liniach rozgraniczaj ących* 
A b c d e 
1. 26221 G Iława - Jerzwałd 25 m 
2. 26223 L Iława - Boreczno 15 m 
3. 26224 Z Frednowy - Wiewiórka - Franciszkowo 20 m 
4. 26225 Z Rudzienice - Tynwałd 20 m 
5. 26226 Z Lipowy Dwór -Szałkowo- Kamień 20 m 
6. 26227 z Szymbark - Gardzień 20 m 
7. 26228 L Laseczno - Szymbark 15m 
8. 26229 Z Stradomno - Segnowy - Nejdyki 20 m 
9. 26230 Z Ząbrowo - Gałdowo 20 m 
10. 26231 z Laseczno Małe - Gałdowo - Babięty 20 m 
11. 26232 G Laseczno Małe - Mózgowo - Gulb 25 m 
12. 26233 Z Laseczno - Gulb - Trupel 20 m 
13. 26234 G Stradomno - Wikielec 25 m 
14. 26235 L Iława - Karaś - Wonna 15m 
15. 26238 G Dziarny - Kałduny 25 m 
16. 26239 Z Dziarny - Mątyki - Franciszkowo 20 m 
17. 26240 G RoŜental - Kałduny 25 m  

15m 
18. 26241 G Rudzienice - Turznica - RoŜental - Mątyki 25 m 
19. 26243 Z Rodzone - Mały Bór 20 m 
20. 26838 G Miłomłyn - Samborowo 25 m 
21. 26236 Z Iława - Katarzynki 20 m 

 
*) Minimalne szerokości w liniach rozgraniczających 
wynikają z rozporządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43, 
poz. 430) w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie i 
wynoszą: 

• w terenie zabudowanym - dla klasy G - 25 m, Z - 
20 m, L - 12 m, 

• poza terenem zabudowy - dla klasy G - 25 m, Z - 
20 m, L - 15 m. 

Zgodnie z art. 43 ustawy o drogach publicznych z dn. 
21 marca 1985 r. obiekty budowlane winny być sytuowane 
w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
powiatowej minimum: 

• na terenie zabudowy miast i wsi - 8 m, 
• poza terenem zabudowy - 20 m. 

6. Drogi gminne przebiegające przez teren gminy 
Iława.

 
 
 

L.p. Numer drogi Klasa drogi Lokalizacja drogi Szer okość w liniach rozgraniczaj ących* 
A b c d e 
1. 2629001 L Ząbrowo - Babięta Wlk. 15 m 
2. 2629002 L Ząbrowo - (ChełmŜyca) 15 m 
3. 2629003 L Ząbrowo - Ząbrowo 15 m 
4. 2629004 L Ząbrowo - Ząbrowo 15m 
5. 2629005 L Starzykowo - (Piotrkowo) 15 m 
6. 2629006 L (ChełmŜyca) - Starzykowo 15 m 
7. 2629007 L Starzykowo - Las 15 m 
8. 2629008 L (Iława) - Kamionka - Nejdyki 15 m 
9. 2629009 L Gałdowo - (Jakubowo Kiś.) 15 m 
10. 2629010 L Gałdowo - Las 15 m 
11. 2629011 L Gałdowo - do krzyŜa 15 m 
12. 2629012 L Laseczno Małe - Laseczno 15 m 
13. 2629013 L Laseczno - Laseczno 15 m 
14. 2629014 L Gulb - Skarszewo - (Wonna) 15 m 
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15. 2629015 L Gulb - (Wonna) 15 m 
16. 2629016 L Mózgowo - Trupel 15 m 
17. 2629017 L Wikielec - Wikielec 15m 
18. 2629018 L Karaś - Radomek 15 m 
19. 2629019 L Szeplerzyzna - Radomek 15 m 
20. 2629020 L Ławice - Dół 15 m 
21. 2629021 L Ławice - Kałduny 15 m 
22. 2629022 L Lipy - Gramoty 15 m 
23. 2629023 L Rudzienice - Kałduny 15m 
24. 2629024 L Kałduny - Rudzienice 15 m 
25. 2629025 L Karłowo - Rudzienice 15m 
26. 2629026 L Kałdunki - Rudzienice 15m 
27. 2629027 L Rudzienice - Frednowy 15 m 
28. 2629028 L Frednowy - Frednowy 15 m 
29. 2629029 L Fradnowy - Frednowy 15 m 
30. 2629030 L Frednowy - Wilczyny 15m 
31. 2629031 L Makowo - Makowo 15 m 
32. 2629032 L Borek - Franciszkowo Dolne 15 m 
33. 2629033 L Franciszkowo - Franciszkowo Dolne 15 m 
34. 2629034 L Franciszkowo - Borek 15m 
35. 2629035 L Rudzienice - Rudzienice 15 m 

 
*) Minimalne szerokości w liniach rozgraniczających 
wynikają z rozporządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43, 
poz. 430) w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie i 
wynoszą: 

• w terenie zabudowanym - dla klasy L - 12 m, D - 
10 m, 

• poza terenem zabudowy  dla klasy L-15m, D-15 
m. 

Zgodnie z art. 43 ustawy o drogach publicznych z dn. 21 
marca 1985 r. obiekty budowlane winny być sytuowane w 
odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej 
minimum: 

• na terenie zabudowy miast i wsi  -  6 m, 
• poza terenem zabudowy  -  15 m. 

 
§ 6. Komunikacja kolejowa. 
 
1. Przez teren gminy przebiegają linie kolejowe 

obsługujące transport pasaŜerski oraz towarowy relacji: 
• linia magistralna Nr 009 Warszawa Wschodnia 

Osobowa - Iława - Gdańsk Główny naleŜąca do  
linii o państwowym znaczeniu, dwutorowa 
zelektryfikowana. Stacje towarowe to Iława i 
Ząbrowo, bocznica w Smolnikach i siedem 
bocznic w Iławie, 

• linia Nr 353 Poznań Wschód - Iława - Olsztyn - 
Skandawa o państwowym znaczeniu, dwutorowa 
zelektryfikowana. Stacje towarowe: Iława, 
Rudzienice, 

• linia drugorzędna Nr 251 Tama Brodzka - Iława. 
Linia jednotorowa niezelektryfikowana. 

 
2. Odcinek linii kolejowej E 65 Warszawa - Gdańsk - 

Gdynia stanowi fragment europejskiego ciągu 
transportowego Północ - Południe jako korytarza VI 
projektowanego do modernizacji z dostosowaniem 
kursowania pociągów pasaŜerskich z prędkością V = 160 
km/h. 

 
3. Na linii Nr 251 Tama Brodzka - Iława Główna ruch 

jest zawieszony. Projektowane jest przekazanie linii 
organom samorządowym. 

 
4. Zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie linii i 

obszarów kolejowych oraz rozwiązanie skrzyŜowań linii z 
drogami: krajową nr 16, powiatowymi w Ząbrowie, Nowej 
Wsi i Rudzieniach oraz gminną w Przejeździe i 
Rudzienicach, wymaga zachowania odległości i spełnienia 

warunków wynikających z obowiązujących aktów 
prawnych, w tym w szczególności: 
 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 151 z 1998 r., poz. 987), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu  i 
Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać skrzyŜowania linii kolejowych z 
drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
33 z 1996 r., poz. 144; Dz. U. Nr 100 z 2000 r., 
poz. 1082), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 
690, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999 r. w 
sprawie określenia odległości i warunków 
dopuszczających usytuowanie drzew lub 
krzewów, elementów ochrony akustycznej, 
wykonywanie robót ziemnych, budynków lub 
budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz 
sposobu urządzania i utrzymywania zasłon 
odśnieŜnych i pasów przeciwpoŜarowych (Dz. U. 
Nr 47, poz. z 1999 r., poz. 476) oraz 
Rozporządzenie Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2000 r. 
Zmieniające ww. rozporządzenie (Dz. U. Nr 52 z 
2000 r. poz. 627). 

 
Zgodnie z w/m rozporządzeniem naleŜy spełnić łącznie 
między innymi następujące warunki: 

• na gruntach połoŜonych w sąsiedztwie linii 
kolejowej drzewa lub krzewy mogą być 
sytuowane w odległości nie mniejszej niŜ 15 m 
od osi skrajnego toru kolejowego, 

• roboty ziemne mogą być wykonywane w 
odległości nie mniejszej niŜ 4 m od granicy 
obszaru kolejowego, 

• wykonywanie robót ziemnych w odległości od 4 
do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno 
być kaŜdorazowo uzgadniane z zarządem kolei, 

• budynki i budowle mogą być sytuowane w 
odległości nie mniejszej niŜ 10 m od granicy 
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obszaru kolejowego z tym, Ŝe odległość ta nie 
moŜe być mniejsza niŜ 20 m, 

• budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego 
oraz uŜyteczności publicznej powinny być 
sytuowane w odległości zapewniającej 

zachowanie w zaleŜności od przeznaczenia 
budynku dopuszczalnego hałasu i wibracji 
określonych w odrębnych przepisach. 

§ 7. 1. Obiekty inŜynierskie. 
 

 
 
 

L.p. Lokalizacja Rodzaj budowli Oznaczenie na rysun ku „A" planu gminy 
a b c d 
1. Zazdrość - droga nr 26233 Laseczno - Gulb Most Ŝelbetowy na rzece Osa Oi1 
2. Dziarny - droga nr 26239 Dziarny - Franciszkowo Most Ŝelbetowy na rzece Iławka Oi2 
3. Gromoty - droga nr 26240 RoŜental - Kałduny Most Ŝelbetowy na rzece Drwęca 0i3 
4. Dąbrowa - droga nr 26241 Rudzienice - Turznica Most Ŝelbetowy na rzece Drwęca Oi4 
5. Mały Bór - droga nr 26243 Rodzone - Mały Bór Most Ŝelbetowy na rzece Iławka Oi5 
6. Samborowo - droga nr 26838 Miłomłyn - Samborow Wiadukt Ŝelbetowy nad linią kolejową Oi6 
7. Iława - Rodzone - droga nr W-536 Most Ŝelbetowy na rzece Iławka Oi7 
8. Przejazd - droga nr K-16 Wiadukt Ŝelbetowy nad linią kolejową Oi8 
g. Ząbrowo - droga nr 26230 Most Ŝelbetowy na rzece Osa Oi9 
10. Ząbrowo - droga nr 2629002 Most Ŝelbetowy na rzece Osa Oi10 

 
 

PowyŜsze istniejące oraz projektowane obiekty 
inŜynierskie mogą być modernizowane w zaleŜności od 
potrzeb. Przy modernizacji i projektowaniu linii 
komunikacyjnych drogowych i kolejowych naleŜy 
wyznaczyć pasy terenu pod korytarze infrastruktury 
technicznej (sieci elektroenergetyczne, gazowe, 
telekomunikacyjne) o szerokości według wytycznych 
dysponentów sieci. 

 
Rozdział V 

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej. 
 

§ 8. 1. Istniejące wodociągi zbiorowe na terenie gminy 
Iława. 
 

 

L.p. 
Lokalizacja uj ęcia, 

nr działki, 
właściciel 

Ujecie wody (studnie 
głębinowe) 

Wydajno ść 
ujęcia Q = m3/h  

Obsługiwane 
miejscowo ści 

Produkcja 
w m3/h 

Oznaczenie na 
rysunku „B" planu 

wsi 
a b c d e f g 
1. Karaś  

 
Gmina Iława 

st. nr 1-gł. 141 m  
 

st. Nr 2-gł. 145 m 

112  
 

112 

Karaś  
Radomek  
Szeplerzyzna  
Wikielec  
Stradomno  
Nejdyki 

13 Uw1 

2. Ławice  
Gmina Iława 

st. nr 1-gł. 30 m  
st. nr 2-gł. 28 m 

65  
50 

Ławice Dziarny Dół 6 Uw1 

3. Kałduny  
Gmina Iława 

st. nr 1-gl. 31 m  
st.nr 2-flł. 111 m 

50  
50 

Kałduny Łowizowo Julin 
Kałdunki Gromoty  
Dąbrowo 

12 Uw1 

4. Franciszkowo  
Górne  
Gmina Iława 

st. nr 1-gł. 65 m  
st. nr 2-gł. 50 m 

72  
72 

Franciszkowo Górne 
Wesołowo Franciszkowo 
Dolne Przejazd Pikus  
Borek Stanowo 

16 Uw1 

5. Nowa Wieś  
Gmina Iława 

st. nr 1-gł. 35 m  
st. nr 2-gł. 45 m 

65  
60 

Nowa Wieś Kamień Mały 
Kamień DuŜy 

9 Uw1 

6. Frednowy  
Gmina Iława 

st nr 1-gł. 56 m  
st. nr 2-gł. 72 m 

45  
40 

Frednowy Wliczany  
Matowo Tynwałd 

16 Uw1 

7. Wola Kamieńska 
Gmina Iława 

st. nr 1-gł. 36 m  
st. nr 2-gł. 40 m 

48  
40 

Wola Kam. Szalkowa  
Kwiry 

9 Uw1 

3. Siemiany  
Gmina Iława 

st. nr 1-gł. 40 m  
st. nr 2-gł. 35 m 

40  
40 

Siemiany Piec Szwalewo 
RoŜek 

6 Uw1 

9. Gulb  
Gmina Iława 

st. nr 1-gł. 47 m  
st. nr 2-gt. 47 m 

65  
50 

Gulb Skarszewo  
Mózgowo Kamionka 
Laseczno Laseczno Małe 

12 Uw1 

10. Matyki  
Gmina Iława 

st. nr 1-gł. 48 m  
st. nr 2-gł. 45 m 

40  
40 

Mątyki Kałdunki Dąbrowo 
Rudzienice 

14 Uw1 

11. Ząbrowo  
Gmina Iława 

st. nr 1-gł. 45 m  
st. nr 2-gł. 40 m 

65  
60 

Ząbrowo Starzykowo 
Segnowy Gałdowo 
Szymbark Gardzień 

14 Uw1 

12. Iława  
Miasto Iława 

  Dziamówko Kozianka 
Smolniki 

  

 
 
 

2. Projektowane wodociągi zbiorowe na terenie gminy. 
 
 

L.p. Lokalizacja istniej ącego uj ęcia wody w miejscowo ści, wła ściciel Obsługiwane miejscowo ści 
a b c 
1. Windyki, Gmina Iława Zaopatruje w wodę hydrofornia w Woli Kamieńskiej 
2. Smolniki, Gmina Iława j.w. Ławice 
3. Nowa Wieś, Gmina Iława j.w. Nowa Wieś 
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4. Ząbrowo, Gmina Iława j.w. Ząbrowo 
5. Dąbrowo, Gmina Iława j.w. Kałduny 
6. Tchórzanka, Gmina Iława j.w. Ławice 

 
Zaopatrzenie wsi w wodę poprzez budowę 

wodociągów naleŜy realizować łącznie z budową 
systemów kanalizacji sanitarnej. Trasy projektowanych 
sieci wodociągowych na terenach zabudowanych i 
niezabudowanych mogą przebiegać wg wymogów 
technicznych. 

Istniejące ujęcia wody wymagają modernizacji 
technicznych ze wzrostem ich wydajności. Do czasu 
realizacji rozwiązań systemowych dopuszcza się 
stosowanie rozwiązań tymczasowych. 

 
§ 9. 1. Gospodarka ściekowa. 
 
Ze względu na moŜliwość przyjęcia ścieków 

sanitarnych z obszaru całej gminy przez oczyszczalnię w 

Dziarnach (obecny stopień wykorzystania tej oczyszczalni 
ocenia się na około 40%), przewiduje się włączenie wsi z 
rejonu północno-zachodniego do istniejącego kolektora w 
Wikielcu. Natomiast dla wsi z rejonu północno-
wschodniego przewiduje się odprowadzenie ścieków 
projektowanymi kolektorami do oczyszczalni ścieków w 
Dziarnach. 

Wieś Siemiany, ze względu na jej oddalone połoŜenie, 
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego wsi Siemiany, będzie obsługiwana przez 
istniejącą oczyszczalnię ścieków w Suszu poprzez 
budowę kolektora sanitarnego w kierunku Januszewa (jest 
opracowany projekt techniczny) lub alternatywnie do 
projektowanej oczyszczalni w Ząbrowie. 
 

 
 

L.p. Lokalizacja oczyszczalni 
ścieków sanitarnych Obsługiwane miejscowo ści Oznaczenie na rysunku „A" i „B" planu 

a b c d 
ISTNIEJĄCE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH 

1. Dziarny Istniejący system obsługi miejscowości z rejonu północnego:  
Kwiry, Szałkowo, poprzez wtaczanie do sieci miejskiej miasta Iławy. 
Istniejący system obsługi miejscowości z rejonu południowego: 
Szeplerzyzna, Karaś, Radomek, Wikielec, poprzez włączenie do sieci 
miejskiej miasta Iławy. 

No1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ząbrowo- projektowana 
alternatywnie 

Projektowany system obsługi miejscowości z rejonu północnego-
zachodniego do oczyszczalni: Skarszewo, Gulb, Mózgowo, Stradomno, 
Kamionka, Nejdyki, Laseczno, Laseczno Małe, Szczepkowo, Ząbrowo, 
Segnowy, Gałdowo, Gardzień, Starzykowo, Szymbark.  
 
Projektowany system obsługi miejscowości z rejonu północnego-
wschodniego do oczyszczalni: Mały Bór, Dziarnówko, Smolniki, 
Tchórzanka, Dziarny, Gromoty, Ławice, Dół, Dąbrowo, Kałduny, 
Kałdunki, Mątyki, Rudzienice, Karłowa, Łowizowo, Kamień DuŜy, 
Kamień Mały, Franciszkowo Górne, Nowa Wieś, Franciszkowo Dolne, 
Frednowy, Tynwałd, Wola Kamieńska, Stanowo, Pikus, Wiewiórka, 
Wilczany, Makowo, Jezierzyce, Rodzone, Drwęca, Julin, Sarnówko. 
Dla Nowej Wsi i dalej do Woli Kamieńskiej i Tynwałdu istnieje 
moŜliwość podłączenia do istniejącej przepompowni w fabryce mebli 
(dawna fabryka domów).  
Ząbrowo, Starzykowo, Szymbark, Gałdowo, Gulb, Laseczno, 
Stradomno, Skarszewo - alternatywnie Siemiany. 

No1  
 
 
 
 

No1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No2 

 
 

Lokalizacja projektowanych oczyszczalni ścieków jak i 
zagospodarowanie terenów wokół projektowanych 
oczyszczalni, w tym wielkość strefy ochronnej, wymaga 
spełnienia wymogów wynikających z obowiązujących 
aktów prawnych. W pozostałych miejscowościach 
gospodarka ściekowa opierać się będzie na 
indywidualnych szczelnych zbiornikach bezodpływowych z 
wywoŜeniem ścieków do oczyszczalni lub indywidualnych 
oczyszczalni przydomowych w sytuacjach kiedy warunki 
geologiczne na to pozwalają. 

Ścieki opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy 
kanalizacyjne pochodzące z powierzchni 
zanieczyszczonych, w tym dróg, parkingów, stacji paliw 
oraz terenów produkcyjnych i składowych, powinny być 
oczyszczone w stopniu określonym w obowiązujących 
przepisach; utylizacja tych ścieków powinna nastąpić na 
terenie, do którego inwestor ma tytuł prawny. Do czasu 
realizacji rozwiązań systemowych dopuszcza się 
stosowanie rozwiązań tymczasowych. 
 

§ 10. 1. Elektroenergetyka - oznaczenie na rysunku 
planu symbolem E. 

Przez teren gminy przebiegają cztery linie 
napowietrzne 110 kV: Iława -Ostróda, Iława - Nowe 
Miasto Lubawskie, Iława -Susz i Iława - Pern (Łasin), 
zasilające 110/15 kV GPZ IŁAWA, z którego 

wyprowadzona jest energetyczna SN 15 kV zasilająca 
stacje transformatorowe-rozdzielcze 15/0,4 kV. Linie SN 
15 kV wykonane są głównie jako napowietrzne. W okolicy 
miejscowości Przejazd znajduje się punkt rozdzielczy sieci 
SN 15 kV ,,PZ Przejazd". Sieć terenowa SN 15 kV 
powiązana jest z liniami wyprowadzonymi z GPZ-ów 
obsługujących sąsiednie gminy. Większości sieci WN i SN 
stacje transformatorowe 15/0,4 kV oraz „GPZ Iława" są 
własnością Zakładu Energetycznego S.A. w Olsztynie. 
Stan techniczny sieci naleŜy uznać za dobry zarówno 
biorąc pod uwagę jej przepustowość, jak i niezawodność. 
Rozwój sieci i urządzeń energetycznych jest moŜliwy i 
uzaleŜniony głownie od zapotrzebowania wynikającego ze 
szczegółowego planu zagospodarowania gminy, wzrostu 
obciąŜenia dla istniejących odbiorców, oraz przyłączaniem 
do sieci energetycznej nowych podmiotów. KaŜde 
dodatkowe zapotrzebowanie mocy elektrycznej 
realizowane będzie poprzez modernizacje istniejących 
stacji transformatorowych 15/0,4 kV z podłączeniem do 
istniejącego układu sieci 15 kV w zaleŜności od lokalizacji 
nowych odbiorców. W zakresie rozbudowy sieci 110 kV 
planowana jest budowa nowego Głównego Punktu 
Zasilania /GPZ/ 110/15 kV. Pod lokalizację rezerwuje się 
teren w granicach gminy przy północno - wschodniej 
granicy miasta Iławy. Budowa nowego GPZ oraz 
zasilanych z niego sieci SN i NN pokryje zapotrzebowanie 
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na moc i energię elektryczną miasta oraz gminy Iława, 
oraz poprawi niezawodność zasilania odbiorców w 
energię elektryczną. Z chwilą wybudowania nowego GPZ 
sieć terenowa SN 15/kV znajdująca się w bezpośrednim 
sąsiedztwie będzie przyłączona, a linia WN 110/kV Iława - 
Ostróda przebiegająca w pobliŜu będzie rozcięta i 
wprowadzona do GPZ. Plan gminy nie przewiduje 
znacząco nowych terenów pod inwestycje z wyjątkiem 
uzupełniania zabudowy mieszkaniowej. Budowa nowych 
sieci SN i NN oraz nowych stacji transformatorowych 
15/0,4 kV wynikać będzie ze szczegółowego planu 
zagospodarowania terenów gminy, wzrostu obciąŜenia dla 
istniejących odbiorców, oraz przyłączeniem do sieci 
energetycznej nowych podmiotów, dlatego teŜ w 
szczegółowych planach zagospodarowania 
poszczególnych terenów gminy, naleŜy wyznaczyć 
korytarze do prowadzenia sieci energetycznych oraz 
przewidzieć miejsca na lokalizacje urządzeń 
energetycznych (między innymi stacji 
transformatorowych). 

 
Dla miejsc przebiegów istniejących sieci 

energetycznych oraz lokalizacji istniejących urządzeń 
energetycznych winny być wyznaczone korytarze dla ww. 
sieci i urządzeń energetycznych. W strefie tej, oraz strefie 
korytarzy dla nowoprojektowanych urządzeń zabrania się 
nasadzania drzew i krzewów, wznoszenia budowli, 
budowy ogrodzeń. Lokalizacja obiektów budowlanych w 
stosunku do istniejących i nowoprojektowanych urządzeń 
energetycznych moŜe być realizowana z uwzględnieniem 
zachowania odpowiednich odległości od urządzeń 
energetycznych wynikających z odrębnych przepisów, 
m.in.: 

- Polskiej Normy PN E-05100-1:1998 
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 
Projektowanie i budowa. 

- Polskiej Normy PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne 
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 

- Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11.08.1998 
r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed 
promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i środowiska, 
dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie 
mogą występować w środowisku oraz wymagań 
obowiązujących przy wykonywaniu pomiarów 
kontrolnych promieniowania (Dz. U. Nr 107, poz. 
676). 

- Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z dnia 27.03.1972 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych (Dz. 
U. Nr 13, poz. 93). 

 
W liniach rozgraniczających dogi publiczne i 

niepubliczne, stanowiące dostęp do terenów z zabudową 
mieszkaniową do dróg publicznych, naleŜy rezerwować 
trasy dla sieci energetycznej. 

W oparciu o Zarządzenie Ministra Górnictwa i 
Energetyki z dnia 28 stycznia 1985 r. w sprawie 
szczegółowych wytycznych projektowania i eksploatacji 
urządzeń elektromagnetycznych w zakresie ochrony ludzi 
i środowiska przed oddziaływaniem pola 
elektromagnetycznego (Monitor Polski Nr 3) oraz 
Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- 
montaŜowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 z dnia 10 
kwietnia 1972 r.), lokalizacja obiektów budowlanych w 
pobliŜu 30 m pasa wolnego od zabudowy pod linią 

energetyczną wymaga uzgodnienia z Zakładem 
Energetycznym w Olsztynie. 

 
Elektrownie wiatrowe mogą być lokalizowane na 

terenie gminy pod warunkiem spełnienia wymogów 
ochrony środowiska oraz z wyjątkiem obszarów i miejsc 
podlegających ochronie określonych w § 3 i § 4 niniejszej 
uchwały. NiezaleŜnie od wyŜej wymienionych warunków 
naleŜy zachować według standardów Unii Europejskiej 
minimalne odległości: 

- od pojedynczych domów - 700 m, 
- od osiedli - 950 m, 
- od autostrad i głównych dróg samochodowych -100 

m, 
- od tras kolejowych i dróg wodnych - 100 m, 
- od lotnisk-według strefy ochronnej, 
- od lasów - 200 m, 
- od tras wysokonapięciowych nadziemnych - 210 m, 
- od grobli ochronnych (powódź) - 300 m, 
- od jezior i rzek - 200 m, 
- od tras podziemnych np. gazowych – 100 m. 

 
§ 11. 1. Gazownictwo - oznaczenie na rysunku planu 

symbolem G. 
Teren gminy zasilany jest w gaz ziemny przewodowy z 

sieci magistralnej Dn 133 wysokiego ciśnienia, 
prowadzonej z miejscowości Szydlak do miasta Iławy. Na 
terenie gminy w sieć gazową wyposaŜone są: Nowa Wieś. 
W miejscowości Nowa Wieś istnieje stacja redukcyjna 
pierwszego stopnia /l 0/, a gazociąg średniego ciśnienia 
będzie rozbudowywany w kierunku Woli Kamieńskiej i 
Szałkowa. Obecnie istniejąca stacja redukcyjno-
pomiarowa l0 ma przepustowość 3000 nm3/h, a docelowe 
zapotrzebowanie na gaz na potrzeby miasta i gminy 
szacuje się na 20000 nm3/h. Niezbędnym więc staje się 
budowa drugiego źródła zasilania -lokalizacja stacji 
redukcyjnej w obrębie wsi Dziarny. Rozbudowa sieci 
rozdzielczej średniego ciśnienia będzie następować 
sukcesywnie w oparciu o aktualizację sporządzonej 
Koncepcji Programowej Gazyfikacji Gminy Iława, 
opracowanej przez PGG „Topos" w Olsztynie w 1992 r. 

Dalsza gazyfikacja gminy, przy spełnieniu kryteriów 
ekonomicznych, będzie mogte być prowadzona na 
zasadach wynikających z Ustawy Prawo Energetyczne i 
rozporządzeń wykonawczych. Wydzielona dla gazociągu 
strefa szerokości 5 m po obu stronach gazociągu moŜe 
być uprawiana rolniczo lub obsiana trawą. W strefie tej 
zabrania się projektowania chodników, ogrodzeń oraz 
nasadzania drzew i krzewów. Lokalizacja obiektów 
budowlanych w sąsiedztwie gazociągu wysokiego 
ciśnienia oraz stacji redukcyjno - pomiarowej l0, wymaga 
zachowania odległości podstawowych, wynikających z 
Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 
14.11.1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 139 z dnia 7 
grudnia 1995 r.) oraz Ustawy o drogach publicznych z 
dnia 21.03.1985 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 838). Wszelkie 
skrzyŜowania gazociągu z przeszkodami terenowymi 
(uzbrojenie terenu) powinny spełniać wymagania PN-
91/M-34501 oraz Zarządzenia Ministra Łączności z dnia 
2.08.1997 r. (M. P. Nr 59, poz. 566 i 567). 

 
W zakresie gazowej sieci rozdzielczej: 

   
a) w liniach rozgraniczających dróg publicznych i 

niepublicznych stanowiących dostęp do terenów z 
zabudową mieszkaniową do dróg publicznych, naleŜy 
rezerwować trasy dla sieci gazowej, 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 11   Poz.  196 
 

- 429 - 

 b) linia ogrodzeń powinna przebiegać min. 0,5 m od 
gazociągu, 

   
c) dla budownictwa jednorodzinnego szafki gazowe 

(otwierane na zewnątrz od strony ulicy) powinny być 
lokalizowane w linii ogrodzeń, w pozostałych 
przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarządzającym 
siecią gazową. 

 
§ 12. 1. Obiekty i urządzenia telekomunikacyjne - 

oznaczenie na rysunku planu symbolem T. 
Na terenie gminy znajdują się maszty telefonii 

komórkowej w: Stradomnie, Ząbrowie, Franciszkowie oraz 
w Woli Kamieńskiej /jest wydana decyzja o warunkach 
zabudowy/. Obiekty, urządzenia i trasy telekomunikacyjne 
oraz stacje telefonii komórkowej mogą być lokalizowane 
wg potrzeb i wymogów technicznych, przy spełnieniu 
warunków wynikających z przepisu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko (Ustawa z dnia 27 kwietnia 
2001 r. „Prawo Ochrony Środowiska" Dz. U. Nr 62, poz. 
627) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Nr 21 z dnia 14 
kwietnia 2003 r. w spawie określenia obszarów 
chronionego krajobrazu na terenie Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-
Mazurskiego Nr 52, poz. 725). WyŜej wymienione obiekty i 
instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i 
radiolokacyjne zaliczone do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowiska w rozumieniu 
przepisów o ochronie środowiska nie mogą być 
lokalizowane na obszarach chronionego krajobrazu. 
Lokalizacja obiektów i urządzeń w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejących i projektowanych sieci 
telekomunikacyjnych, wymaga kaŜdorazowo uzgodnienia 
z Telekomunikacją Polską S. A. w Olsztynie. 

 
§ 13. 1. Ciepłownictwo. 

Zapewnienie ciepła odbywać się będzie z indywidualnych 
kotłowni lokalnych poszczególnych inwestorów. Zaleca się 
stosowanie paliw ekologicznych z wykluczeniem paliw 
węglopochodnych. Istniejące źródła ciepła, których stan 
techniczny nie odpowiada obowiązującym normom, a ich 
niska sprawność i wysoki poziom zanieczyszczeń powinny 
być modernizowane z zastosowaniem automatyki i 
najnowszych technologii oczyszczania spalin, oraz 
poprzez zwiększanie udziału gazu ziemnego jako paliwa. 
NaleŜy utrzymać stan zmodernizowanych kotłowni na olej 
opałowy przy większości szkół, wprowadzając podobne 
rozwiązania w pozostałych. 
 

§ 14. 1. Składowisko odpadów komunalnych - 
oznaczenie na rysunku planu symbolem Nu. 
Istniejące składowisko w Iławie obsługuje miasto Iławę i 
wsie w gminie Iława. Składowisko zaspokaja aktualne 
potrzeby gminy. Przewidywany okres zakończenia 
eksploatacji ocenia się do 2006 r. Po zakończeniu 
eksploatacji teren powinien być zrekultywowany. Strefa 
ochrony obejmuje obszar w granicach działki składowiska. 
Koniecznością się staje zbiórka, segregacja i utylizacja 
odpadów stałych na terenie gminy. Przygotowywana jest 
lokalizacja składowiska odpadów na terenie gminy Susz, 
która ma obsługiwać powiat iławski, w tym gminę Iława. 
Płynne nieczystości wywoŜone są do oczyszczalni 
ścieków w Dziarnach. NiezaleŜnie przewiduje się 
lokalizację przerobu odpadów komunalnych w 
miejscowości Franciszkowo Górne. 
 

 
 
 
 

Rozdział VI 
Ustalenia dotycz ące zasad gospodarowania i 

inwestowania na obszarze gminy poza granicami 
opracowania planów wsi 

 
§ 15. Wydziela się obszary o róŜnym stopniu ochrony 

środowiska i moŜliwości inwestowania, oznaczone 
następującymi symbolami: 
 
Dr          - Obszary dolin ekologicznych rzek: Drwęcy, 
                Iławki, Osy i Liwy, 
Kr   - Obszary występowania złóŜ kruszywa, 
OCHK - Obszary chronionego krajobrazu, 
R  - Obszary rolne, 
L  - Obszary leśne, 
M - Tereny mieszkaniowe, 
Mu  - Tereny zabudowy pensjonatowej, 
                 agroturystycznej i letniskowej, 
Tr  - Tereny turystyczne z zabudową  
                 ogólnodostępną, 
Uz  - Rezerwa terenu pod przyszłe uzdrowisko w  
                 Siemianach, 
P - Tereny przemysłu, baz rolniczych i hodowli. 
 

§ 16. 1. Obszary dolin ekologicznych rzek: Drwęcy, 
Iławki, Osy i Liwy oznaczenie na rysunku planu symbolami 
odpowiednio: Dr1, Dr2, Dr3, Dr4. 
W strefie ekologicznej dolin rzek obowiązują ograniczenia 
w lokalizacji obiektów budowlanych: 

• w odległości minimum 50 m od brzegów rzeki 
całkowity zakaz obiektów budowlanych z 
wyjątkiem obiektów i urządzeń związanych z 
utrzymaniem i regulacją stosunków wodnych, 

• na pozostałych terenach strefy,  mogą być 
lokalizowane jedynie obiekty wraz z częścią 
mieszkalną związane z gospodarką hodowlaną 
rybacką (budowa stawów hodowlanych) 
gospodarstwa agroturystyczne i obiekty 
turystyczne ogólnodostępne. Ustala się 
obowiązek odprowadzenia ścieków sanitarnych 
do istniejących lub projektowanych oczyszczalni 
ścieków. 

 
Istniejące obiekty mogą być modernizowane pod 
warunkiem uporządkowania gospodarki ściekowej w 
sposób zapewniający ochronę środowiska naturalnego. 
 

§ 17. 1. Obszary występowania złóŜ kruszywa - 
oznaczenie na rysunku planu symbolem Kr obejmują 
istniejące udokumentowane złoŜa, oraz złoŜa 
perspektywiczne /spodziewane/. 
Obszary złóŜ kruszywa objęte są ochroną. Obejmują 
tereny występowania kruszywa wraz z terenem 
przyległym, niezbędnym do gromadzenia humusu, 
nadkładu i piasku będącego produktem ubocznym. 
Lokalizacja obiektów ograniczona jest do obiektów 
związanych z wydobyciem i przeróbką kruszywa. Tereny 
po wydobyciu kruszywa i rekultywacji mogą być 
przeznaczone pod rolnictwo, leśnictwo, lokalizację 
obiektów turystycznych w tym budownictwo letniskowe lub 
stawy. W tym przypadku funkcje turystyczne mogą być 
równieŜ usytuowane w sąsiedztwie. 
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§ 18. 1. Obszary chronionego krajobrazu - oznaczenie 
na rysunku planu symbolem OCHK. NiezaleŜnie od 
zakazów wymienionych w § 2 pkt 2 ustala się: 

- nie jest dopuszczalna lokalizacja przemysłu i usług 
uciąŜliwych. Nie dopuszcza się lokalizowania 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
wielorodzinnej poza obszarami zabudowy wsi z 
wyjątkiem moŜliwości modernizacji istniejącej 
zabudowy kolonijnej, 

- modernizacja mająca na celu poprawę obecnego 
uŜytkowania, obejmuje rozbudowę, dobudowę i 
budowę nowych obiektów w sąsiedztwie obiektów 
istniejących, 

- tworzenie nowych gospodarstw rolnych uzaleŜnione 
jest od spełnienia warunków określonych w § 26 pkt 1 
dla obszarów rolnych oznaczonych na planie wg 
legendy. 

 
§ 19. 1. Obszary rolne R - oznaczenie na rysunku 

planu wg legendy. 
Nie dopuszcza się lokalizowania zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i wielorodzinnej poza obszarami zabudowy 
wsi z wyjątkiem moŜliwości modernizacji istniejącej 
zabudowy kolonijnej. Modernizacja mająca na celu 
poprawę obecnego uŜytkowania, obejmuje rozbudowę, 
dobudowę i budowę nowych obiektów w sąsiedztwie 
obiektów istniejących. 
 
Tworzenie nowych gospodarstw rolnych, w tym 
gospodarstw agroturystycznych, uzaleŜnione jest od 
spełnienia następujących warunków: 

• łączny areał gruntów gospodarstwa będzie 
wynosił nie mniej niŜ 2 ha, 

• łączny areał przy tworzeniu nowych 
gospodarstwa rolnych będzie wynosił nie mniej 
niŜ 10 ha w Parku i nie mniej niŜ 5 ha w 
granicach obszarów chronionego krajobrazu. 

 
Lokalizacja obiektów usługowych związanych z 
ogólnodostępną turystyką jak równieŜ obiektów 
związanych z obsługą tras komunikacyjnych oraz 
przemysłu i usług uciąŜliwych, w tym równieŜ 
nieoznaczonych na rysunku planu, jest moŜliwa przy 
zachowaniu reŜimu w gospodarce wodno - ściekowej, 
braku negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze i 
nie pogarszania uŜytkowania terenów otaczających. 
Rodzaj zabudowy i sposób jej kształtowania winien 
odpowiadać warunkom określonym w rozdziale VII. 
Lokalizacja przemysłu i usług uciąŜliwych, 
nieoznaczonych na rysunku planu, jest moŜliwa na 
terenach rolnych w pierwszej kolejności na glebach 
najsłabszych, pod warunkiem nie pogarszania 
uŜytkowania terenów sąsiednich. 

 
§ 20. 1. Gospodarka na obszarach leśnych i 

przeznaczonych do zalesienia L - oznaczenie na rysunku 
planu symbolem wg legendy na rysunku planu. 
 
  1) Gospodarka leśna - wraz z zalesieniami gruntów 

rolnych prowadzona przez Nadleśnictwa Lasów 
Państwowych w oparciu o plany urządzeniowe polno - 
leśne jest zgodna z niniejszym planem jeŜeli grunty 
przewidziane pod zalesienie nie mają innego 
przeznaczenia w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego gminy Iława niŜ 
rolne; 

 
  2) Zalesianie gruntów rolnych, w oparciu o Ustawę z dnia 

8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do 

zalesienia (Dz. U. Nr 73 póz. 764) jest zgodne z 
niniejszym planem jeŜeli grunty przewidziane pod 
zalesienie nie mają innego przeznaczenia w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
gminy Iława niŜ rolne; 

 
  3) Inwestowanie na obszarach leśnych z wyjątkiem 

budowy obiektów związanych z gospodarką leśną 
ograniczone do budownictwa pensjonatowego, 
hotelowego, usług nieuciąŜliwych związanych z 
turystyką! agroturystykąjest zgodne z niniejszym 
planem pod warunkiem zachowania wymogów Ustawy 
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i 
leśnych (Dz. U. Nr 16); 

 
  4) Z zalesień naleŜy wykluczyć obszar wzdłuŜ 

istniejących i projektowanych sieci energetycznych o 
szerokościach pasów określonych w odrębnych 
przepisach. 

 
§ 21. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

poza obszarami wsi oznaczone na rysunku planu 
symbolem M. Obejmują obszary w sąsiedztwie wsi 
Siemiany. Rodzaj i charakter zabudowy - analogicznie jak 
w § 26 ust. 1 pkt 2. 

 
§ 22. Tereny zabudowy pensjonatowej, 

agroturystycznej i letniskowej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem Mu. Rodzaj i charakter zabudowy - 
analogicznie jak w § 26 ust. 1 pkt 5. 

 
§ 23. Tereny turystyczne z zabudową ogólnodostępną 

oznaczone na rysunku planu symbolem Tr. Obejmują 
istniejące w Makowie i w Kalitkach z moŜliwością 
modernizacji w celu poprawy standardu uŜytkowania. 

 
§ 24. Rezerwa terenu pod przyszłe uzdrowisko w 

Siemianach oznaczone na rysunku planu symbolem Uz. 
Uściślenie potrzeb programowych i terenowych 
uzaleŜnione jest od przeprowadzenia specjalistycznych 
badań. 

 
§ 25. Tereny przemysłu, usług uciąŜliwych, baz 

rolniczych i hodowlanych - oznaczenie na rysunku planu 
symbolem P. 

Istniejące obiekty przemysłu i usług uciąŜliwych mogą 
być modernizowane łącznie z budową nowego obiektu na 
istniejącej działce lub zmieniana funkcja ich uŜytkowania 
pod warunkiem nie pogorszenia uŜytkowania i zabudowy 
terenów sąsiednich. Lokalizacja przemysłu, usług 
uciąŜliwych nie oznaczonych na rysunku planu poza 
terenami zabudowy wsi, jest moŜliwa na terenach nie 
mających ograniczeń przyrodniczych i kulturowych. Nowe 
obiekty gospodarcze i hodowlane mogą być sytuowane w 
projektowanych i w istniejących bazach lub ich 
rozbudowie terenowej oraz na terenach rolnych nie 
mających ograniczeń przyrodniczych i kulturowych pod 
warunkiem nie pogorszenia warunków uŜytkowania w 
stosunku do najbliŜszej zabudowy i terenu. Dotyczy to 
równieŜ zmiany uŜytkowania obiektów istniejących jak i 
modernizacji całej bazy. 
 

Rozdział VII 
Ustalenia dotycz ące zasad gospodarowania i 
inwestowania w granicach opracowania planu 

poszczególnych wsi 
 

§ 26. 1. Obszary zabudowy wsi. 
Na obszarach oznaczonych granicami opracowania 

planów wsi /załącznik Nr 2/. W granicach opracowania 
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planu poszczególnych wsi wyznaczono tereny o 
następujących funkcjach i ustaleniach: 
  
 1) Zabudowa mieszkaniowa zagrodowa - oznaczenie na 

rysunku planu symbolem M1. 
Zabudowa zagrodowa obejmuje na działce budynek 
mieszkalny i obiekty gospodarcze związane z 
prowadzeniem gospodarki rolnej, oraz istniejącą 
zabudowę jednorodzinną. Wysokość budynków 
mieszkalnych nie moŜe przekraczać dwóch 
kondygnacji naziemnych plus poddasze uŜytkowe, a 
budynków gospodarczych jednej kondygnacji 
nadziemnej z wysokim dachem z gospodarczym 
wykorzystaniem poddasza, kąt nachylenia połaci 
dachowych powinien być zawarty w przedziale 30-45° 
dla budynków parterowych i budynków 2 
kondygnacyjnych. W obszarze zabudowy dopuszcza 
się równieŜ lokalizację obiektów związanych z 
usługami agroturystycznymi oraz realizację usług 
nieuciąŜliwych poprzez rozbudowę i dobudowę do 
budynków mieszkalnych lub usytuowanie w formie 
wolnostojącego obiektu. W przypadku lokalizacji usług 
uciąŜliwych, uciąŜliwość nie moŜe przekraczać granic 
własnej działki. Odległości obiektów gospodarczych (w 
tym hodowlanych) od budynków mieszkalnych 
własnych i sąsiednich oraz urządzeń (w tym 
szczególnie urządzeń na odchody zwierzęce) winna 
odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra i 
Gospodarki śywnościowej z dnia 7 października 1997 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 132, poz. 887). Powierzchnia projektowanych 
działek powinna wynosić nie mniej niŜ 2000 m2, 
natomiast powierzchnia zabudowy działki nie moŜe 
przekraczać 30% ogólnej jej powierzchni. 

 
  2) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - oznaczenie 

na rysunku planu symbolem M2 oraz zabudowa usług 
nieuciąŜliwych - oznaczenie na rysunku planu 
symbolem Un. 
Obejmuje na działce budynek mieszkalny, garaŜ 
wbudowany, dobudowany lub wolnostojący oraz 
budynek gospodarczy nie przekraczający 50m2 
powierzchni zabudowy. Wznoszone budynki 
mieszkalne i pensjonatowe winny skalą i formą 
architektoniczną nawiązywać do istniejącej zabudowy. 
Wysokość budynku nie moŜe przekraczać dwóch 
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze uŜytkowe. 
Na działkach mogą być wznoszone budynki parterowe 
z wysokim dachem, budynki gospodarcze i garaŜe. 
Usługi nieuciąŜliwe mogą być realizowane poprzez 
rozbudowę, dobudowę do budynków mieszkalnych lub 
usytuowane w formie wolnostojącego obiektu na 
działce mieszkaniowej lub na wydzielonej działce 
usługowej. W przypadku lokalizacji usług uciąŜliwych, 
uciąŜliwość nie moŜe przekraczać granic własnej 
działki. Dopuszcza się równieŜ lokalizację obiektów o 
funkcji usług pensjonatowych. Dla wyznaczonych 
nowych terenów zabudowy jednorodzinnej we wsiach: 
Frednowy, Kamień Mały, Rudzienice, Stradomno, 
Wikielec, Ząbrowo z postulowanym podziałem na 
działki, przed podziałem geodezyjnym naleŜy 
opracować koncepcyjne projekty zagospodarowania 
wraz z elementami infrastruktury technicznej w 
zakresie wyposaŜenia, lokalizacji i przebiegu urządzeń 
sieciowych. Dotyczy to równieŜ wsi pozostałych z 
wyjątkiem terenów plombowych i skrajnych w 
zabudowie wsi obejmujących nie więcej niŜ trzy 
działki. Powierzchnia projektowanych działek powinna 
wynosić nie mniej niŜ 1200 m2, natomiast 

powierzchnia zabudowy działki nie moŜe przekraczać 
30 % ogólnej jej powierzchni. 

 
  3) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinną i zagrodowa - 

oznaczenie na rysunku planu symbolem M3. 
Zabudowa jednorodzinna lub zagrodowa moŜe być 
lokalizowana według potrzeb pod warunkiem 
spełniania wymogów określonych w § 26 ust. 1 pkt 2- 
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oraz 
spełniania wymogów określonych w § 26 ust. 1 pkt 1/- 
dla zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. 

 
  4) Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - oznaczenie 

na rysunku planu symbolem M4. 
Lokalizacja zabudowy wielorodzinnej jest równieŜ 
dopuszczalna wśród zabudowy jednorodzinnej - M2 na 
wydzielonych działkach o powierzchni zapewniającej 
usytuowanie urządzeń i obiektów gospodarczych i 
garaŜy oraz placów zabaw dla dzieci. Wysokość 
budynków nie moŜe przekraczać trzech kondygnacji 
plus poddasze uŜytkowe. 

 
  5)   Zabudowa mieszkalna z usługami pensjonatowymi 

oraz letniskowa - oznaczenie na rysunku planu 
symbolem Mu. Wznoszone budynki powinny skalą i 
formą architektoniczną nawiązywać do cech 
regionalnych. Wysokość zabudowy mieszkalnej 
łączonej z usługami nie powinna przekraczać dwóch 
kondygnacji naziemnych plus poddasze uŜytkowe. 
Wysokość budynków letniskowych nie powinna 
przekraczać jednej kondygnacji naziemnej plus 
poddasze uŜytkowe. Na działkach mogą być 
wznoszone parterowe z wysokim dachem budynki 
gospodarcze i garaŜe. Dla projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej z usługami pensjonatowymi i zabudowy 
letniskowej powierzchnia działki nie moŜe być 
mniejsza niŜ 2000 m2 (nie dotyczy istniejących działek 
letniskowych w Siemianach, których powierzchnię 
przyjęto według ewidencji na dzień uchwalenia planu). 
Dopuszcza się tworzenie działek o większych 
powierzchniach poprzez ich łączenie. 

 
  6) Zabudowa przemysłu, usług uciąŜliwych, baz 

rolniczych i hodowlanych - oznaczenie na rysunku 
planu symbolem P. Istniejące obiekty przemysłu i 
usług uciąŜliwych mogą być modernizowane łącznie z 
budową nowego obiektu na istniejącej działce lub 
zmieniana funkcja ich uŜytkowania pod warunkiem nie 
pogorszenia uŜytkowania i zabudowy terenów 
sąsiednich. Lokalizacja przemysłu, usług uciąŜliwych 
nie oznaczonych na rysunku planu, jest moŜliwa w 
obrębie zabudowy wsi na terenach zabudowy 
mieszkalnej zagrodowej - M1 oraz jednorodzinnej i 
zagrodowej - M3, przy spełnieniu warunków, Ŝe 
uciąŜliwość nie przekroczy granic własnej działki, 
natomiast lokalizacja poza terenami zabudowy jest 
moŜliwa na terenach nie mających ograniczeń 
przyrodniczych i kulturowych. Nowe obiekty 
gospodarcze i hodowlane mogą być sytuowane w 
projektowanych i w istniejących bazach lub ich 
rozbudowie terenowej oraz na terenach rolnych nie 
mających ograniczeń przyrodniczych i kulturowych 
pod warunkiem nie pogorszenia warunków 
uŜytkowania w stosunku do najbliŜszej zabudowy. 
Dotyczy to równieŜ zmiany uŜytkowania obiektów 
istniejących jak i modernizacji całej bazy. 

 
  7) Zabudowa publiczna - oznaczenie na rysunku planu 

symbolem A. 
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Istniejące obiekty uŜyteczności publicznej mogą być 
modernizowane i rozbudowywane terenowo bez 
ograniczeń, w tym na terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej - M2 łącznie z budową 
nowego obiektu lub zmieniana funkcja ich uŜytkowania 
pod warunkiem nie pogorszenia uŜytkowania i 
zabudowy terenów sąsiednich. 

 
  8) Budowa nowych obiektów w załoŜeniach 

przestrzennych zespołów i obiektów zabytkowych, 
modernizacja i przebudowa zabytkowych obiektów 
istniejących, budowa innych obiektów w strefach 
ochronnych obiektów zabytkowych wymaga zgody 
Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków. 
PowyŜsze zasady dotyczą równieŜ zabytkowych 
parków i cmentarzy. 

  9) Tereny zieleni - oznaczenie na rysunku planu 
symbolem Z. 
Na terenach zieleni niskiej i wysokiej dopuszcza się 
lokalizację obiektów handlowo-gastronomicznych nie 
powodujących konieczności wycinki drzew. 

 
§ 27. Ochrona przed hałasem. 
Zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 1 i art. 114 ust. 1 Ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska 
(Dziennik Ustaw Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001 r. poz. 627 
z późn. zmianami) wskazuje się tereny o róŜnych 
funkcjach określone w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego gminy Iława 
przeznaczone zgodnie z wyŜej wymienioną ustawą do 
ochrony przed hałasem o zróŜnicowanym poziomie. 
 

 
 
 

Lp- Przeznaczenie terenów okre ślonych w ustawie 
(art.. 113 ust. 2 pkt 1) 

Funkcja terenu w planie zagospodarowania przestrzen nego gminy 

1. 2. 3. 
1. a) Pod zabudowę mieszkaniową Tereny zabudowy mieszkaniowej wraz z usługami: 

   - zagrodowej - M1, 
   - jednorodzinnej - M2, 
   - jednorodzinnej i zagrodowej - M3, 
   - wielorodzinnej - M4. 

 b) Pod szpitale i domy opieki społecznej Nie występują 
 c) Pod budynki związane ze stałym lub 

wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieŜy 
Dół - A1 ; Dziarny - A1 ; Franiszkowo Górne - A3, A5; Frednowy - A3, A4; Gałdowo - A1 ; Gromoty 
- A2, A3; Gulb - A1 ; Karaś - A3; Kałduny - A1 ; Laseczno - A3, A4; Ławice - A1 , A3; Rudzienice - 
A1 , A7; Starzykowo - A; Stradomno - A2; Tynwałd - A1 , A2; Wikielec - A1 , A2; Wola Kamieńska - 
A1 ; Ząbrowo - A2, A3, A4. 

 d) Na cele uzdrowiskowe Rezerwa terenu w Slemianach. 
 e) Na cele rekreacyjne - wypoczynkowe poza 

miastem 
Ośrodki wypoczynkowe w: 
 Jezierzyce - Tr2, Tr3; Kamionka - A2; Sarnówko – Tr1 ; Siemiany - Tr1 .  
Tereny zabudowy letniskowej w :  
Julin - Mu; Kamionka - Mu; Mózgowo - Mu; Siemiany- Mu; Stanowo - Mu; Szeplerzyzna - Mu; 
Wola Kamieńska - Mu.  
Tereny funkcji rekreacyjnych w :  
Dół - Tr; Gardzień - Tr; Gromoty - A1 ; Gulb - A2; Jezierzyce - Tr; Julin - Tr; Makowo - Tr; 
Mózgowo - A4; Rodzone - Tr; Rudzienice - A5, A8; Siemiany - Tr; Stradomno - A1 ; Wikielec - A4; 
Wola Kamieńska - A2, Tr; Ząbrowo – A6, Tr. 

 
 

§ 28. 1. Obrona cywilna. 
W zakresie obrony cywilnej nie przewiduje się 

lokalizacji nowych obiektów. W projektowanych obiektach 
uŜyteczności publicznej, obiektach administracyjnych i 
przemysłowych naleŜy w miarę potrzeb uwzględniać 
przystosowanie pomieszczeń do zadań obrony cywilnej. 

 
§ 29. 1. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
W projektowanych i modernizowanych sieciach 

wodociągowych naleŜy uwzględniać potrzeby ochrony 
przeciwpoŜarowej, poprzez instalowanie hydrantów ppoŜ. 
Φ 80 mm wydajności min. 10 l/sek. przy wydajności sieci 

6,25 dm3/s. W jednostkach osadniczych, gdzie ujęcie 
wody posiada wydajność poniŜej 6,25 dcm3/sek, naleŜy 
przewidzieć zbiornik p.poŜ. o pojemności wynikającej z 
zamiany 1 dcm3/sek. na 10 m3 pojemności zbiornika. 
 

Rozdział VIII 
Wykaz opracowanych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w gminie Iława, 
zachowuj ących moc obowi ązującą 

 
§ 30. Zestawienie tabelaryczne planów; 

 
 
 

L.p. Nr oznaczenia 
planu Nazwa planu 

a b c 
1. 1. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie wsi Nowa Wieś - Uchwala Nr 

XXVI/255/01 Rady Gminy w Iławie z dnia 8 lutego 2001 r. /Dz. Urz. Woj. Warm.- Mazurskiego Nr 60 z dnia 20 lipca 2001 r. poz. 983/. 
2. 2. Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Szałkowo - Uchwała Nr XXXVII/389/02 Rady Gminy 

w Iławie z dnia 24 maja 2002 r. /Dz. Urz. Woj. Warm.- Mazurskiego Nr 82 z dnia 8 lipca 2002 r. poz. 1201/. 
3. 3. Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Siemiany - Uchwała Nr XL/412/02 Rady Gminy w 

Iławie z dnia 22 sierpnia 2002 r. /Dz. Urz. Woj. Warm.- Mazurskiego Nr 121 z dnia 25 września 2002 r. poz. 1754/. 
  Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym Siemiany -Uchwala Nr 

XL/413/02 Rady Gminy w Iławie z dnia 22 sierpnia 2002 r. /Dz. Urz. Woj. Warm.- Mazurskiego Nr 121 z dnia 25 września 2002 r. poz. 
1755/. 

4. 4. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie wsi Szymbark i wsi Szczepkowo /w 
opracowaniu/. 
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Rozdział IX 
Ustalenia ko ńcowe  

 
§ 31. 1. Tracą moc następujące miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego: 
 
  1) Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Iława zatwierdzony Uchwałą 
Rady Gminy Nr XIX/134/92 w Iławie z dnia 28 sierpnia 
1992 r. (Dz. U. Woj. Olsztyńskiego Nr 21, poz. 245). 

 
§ 32. Inwestycje celu publicznego oznaczone i 

nieoznaczone w planie mogą być lokalizowane bez 
ograniczeń pod warunkiem spełnienia wymogów 
wynikających z Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z 
późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń 
wykonawczych do ustawy. Drogi oraz infrastruktura 
techniczna w drogach połoŜonych na terenie gruntów 
prywatnych nie stanowi inwestycji celu publicznego. 

 
§ 33. 1. W oparciu o art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 

ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się 
następujące wysokości opłat od wzrostu wartości 
nieruchomości będących wynikiem ustaleń niniejszej 
uchwały: 
 
  1) dla nieruchomości na terenie gminy poza granicami 

opracowania planów wsi, a połoŜonych na obszarach 

oznaczonych symbolami Dr, Gl, Go, Kr, OCHK i L- 
10%, 

   
2) dla nieruchomości połoŜonych w granicach 

opracowania planów wsi dla zabudowy mieszkaniowej 
oznaczonej symbolami M1, M2, M3- 15%, 

   
3) dla zabudowy oznaczonej symbolem Mu, Tr - 20%, 
   
4) dla zabudowy oznaczonej symbolem P - 15%, 
  
 5) dla zabudowy oznaczonej symbolem A, M - 0%. 
 

§ 34. 1. Oryginał planu przechowywany jest w 
Urzędzie Gminy Iława, a jego kopię Wójt gminy 
przekazuje Wojewodzie i Marszałkowi Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego oraz Staroście Powiatu 
Iławskiego. 

 
§ 35. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Iława. 
 
§ 36. 1. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Roman Piotrkowski 
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