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9. W § 14 pkt 1 litera F otrzymuje brzmienie:  

„f) Komunikacji Społecznej”. 
 

10. W § 14 pkt 1 litera G otrzymuje brzmienie:  
„g) Literatury Naukowej i Zbiorów Regionalnych”. 
 

11. W § 14 pkt 1 dopisuje si� liter� J w brzmieniu:  
„j) Elbl�ska Biblioteka Internetowa”. 
 

12. W § 14 pkt 2 liter� A skre�la si�, a dotychczasow� 
liter� B oznacza si� jako A. 
 

13. W § 14 pkt 3 litera B otrzymuje brzmienie:  

„b) ds. Administracji Sieci”. 
 

14. W § 14 pkt 4 litera E otrzymuje brzmienie: 
„e) Filia Nr 5 ul. Podgórna 12”. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Prezydentowi 
Miasta Elbl�g. 
  

§ 3. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 

 
    Przewodnicz�cy Rady Miejskiej w Elbl�gu 

      Janusz Nowak 
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UCHWAŁA Nr XXIV/529/2009 

Rady Miejskiej w Elbl �gu 

z dnia 19 listopada 2009 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przest rzennego terenu OSIEK – JUNAKÓW w Elbl �gu. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113,  
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319  
i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. 
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorz�dzie gminnym (t. j. Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220;  
Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,  
poz. 327; Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420) w zwi�zku z uchwał� Nr VI/71/07 Rady Miejskiej 
w Elbl�gu z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie 
przyst�pienia do sporz�dzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu Osiek - 
Junaków w Elbl�gu stwierdzaj�c, �e plan jest zgodny z 
ustaleniami Studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy-miasta Elbl�g 
przyj�tym uchwał� Nr XXXIII/825/2006 Rady Miejskiej w 
Elbl�gu z dnia 26 pa�dziernika 2006 r., uchwala si�, co 
nast�puje: 
 

PRZEPISY OGÓLNE 
 

§ 1. 1. Uchwala si� „Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu Osiek - Junaków w Elbl�gu”,  
tj. obszaru o powierzchni 61,00 ha, poło�onego na 
wschodnim brzegu rzeki Elbl�g w południowej cz��ci 
miasta i ograniczonego od zachodu rzek� Elbl�g, od 
północy granice wyznaczaj� ulice: Panie�ska, Bociania, 
Aleja Tysi�clecia, Sopocka, Czerniakowska od wchodu 
ulica Malborska (wł�cznie) od południa ulica Junaków.  
 

2. Granice obszaru obj�tego ustaleniami planu 
przedstawia rysunek planu – zał�cznik graficzny nr 1 do 
niniejszej uchwały. 
 

3. Plan zawiera ustalenia w zakresie okre�lonym w 
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oprócz zagadnie� niewyst�puj�cych na terenie obj�tym 
ustaleniami planu: ochrony terenów górniczych, obszarów 
zagro�onych osuwaniem si� mas ziemnych, a tak�e 
tymczasowego zagospodarowania, urz�dzania i 
u�ytkowania terenów.  

 
4. Rozstrzygni�cia w sprawie rozpatrzenia uwag  

do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych  
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej  
i zasadach ich finansowania stanowi� zał�czniki Nr 2  
i Nr 3 do uchwały. 
 

5. Cz��� obszaru opracowania znajduje si�  
w granicach administracyjnych Portu Morskiego  
w Elbl�gu, zgodnie z Zarz�dzeniem Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej z dnia 12.05.1994 r. w sprawie 
ustalenia granicy od strony l�du portu morskiego  
na Zalewie Wi�lanym w Elbl�gu (Monitor Polski Nr 29  
z 1994 r. poz. 242). Wszelkie zmiany u�ytkowania  
i zagospodarowania tego terenu nale�y uzgodni�  
z wła�ciwym organem administracji morskiej. 
 

6. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem WM 
stanowi� morskie wody wewn�trzne i nie s� przedmiotem 
niniejszego opracowania.  
 

7. Na obszarze planu wyst�puj� tereny kolejowe – 
ograniczenia dla zabudowy i zagospodarowania terenów 
znajduj�cych si� w s�siedztwie terenów kolejowych 
według obowi�zuj�cych przepisów o transporcie 
kolejowym. 
 

8. W sprawach nieregulowanych niniejsz� uchwał� 
zastosowanie maj� przepisy szczególne, odnosz�ce si� 
do obszaru obj�tego ustaleniami planu. 
 

§ 2. 1. Integraln� cz��ci� uchwały jest zał�cznik 
graficzny Nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000. 
 

2. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne w rysunku planu 
s� obowi�zuj�cymi ustaleniami planu:  
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  1) granica planu; 
 
  2) linie rozgraniczaj�ce – tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania; 
 
  3) symbole literowo-cyfrowe przyporz�dkowane  

poszczególnym terenom; 
 
  4) nieprzekraczalne i obowi�zuj�ce linie zabudowy; 
 
  5) granica Portu Morskiego Elbl�g; 
 
  6) projektowana ziele� wysoka oraz strefa zieleni izolacyjnej; 
 
  7) lokalizacja zjazdów; 
 
  8) �cie�ki rowerowe. 
 

§ 3. 1. Ustala si� nast�puj�ce nadrz�dne cele polityki 
przestrzennej na obszarze obj�tym ustaleniami planu: 
 
  1) poł�czenie komunikacyjne terenów dzielnicy Zatorze 

ze �ródmie�ciem poprzez realizacj� odcinka trasy 
południowej, jako elementu głównego układu 
komunikacyjnego miasta; 

 
  2) umo�liwienie przeprowadzenia procesu rewaloryzacji 

cz��ci historycznego zespołu urbanistycznego Osiek; 
 
  3) integracja przestrzenna wybranych terenów 

postindustrialnych ze �ródmie�ciem oraz ich 
optymalne wykorzystanie do celów usługowo-
komercyjnych; 

 
  4) rewaloryzacja oraz wykreowanie wschodniej �ciany 

frontu wodnego; 
 
  5) poprawa obsługi komunikacyjnej na opracowywanym 

terenie; 
 
  6) intensyfikacja wykorzystania terenu;  
 
  7) poprawa jako�ci zamieszkiwania; 
 
  8) poprawa ładu i estetyki przestrzeni. 
 
  9) zachowanie warto�ci kulturowych urbanistyki i 

zabudowy; 
 
10) ochrona przeciwpowodziowa;  
 
11) ochrona ponadlokalnych funkcji korytarza ekologicznego 

rzeki Elbl�g. 
 

2. Ustala si� nast�puj�ce zadania polityki 
przestrzennej na obszarze obj�tym ustaleniami planu: 
 
  1) modernizacja i rozbudowa ci�gu ulic Sopocka, 

Zagonowa, Dojazdowa; 
 
  2) budowa wiaduktu nad kolej�; 
 
  3) budowa nowej ulicy klasy Z umo�liwiaj�cej łatwy 

dost�p oraz rozwój terenów przylegaj�cych do kolei; 
 
  4) budowa lokalnych i dojazdowych ulic sprzyjaj�cych 

rozwojowi opracowanego terenu oraz modernizacja 
istniej�cych; 

 

  5) budowa bulwaru wzdłu� rzeki Elbl�g, estetyzacja 
frontu wodnego; 

 
  6) budowa sieci �cie�ek rowerowych; 
 
  7) promocja procesów inwestycyjnych sprzyjaj�cych 

przekształceniu funkcji przemysłowej na funkcj� 
usługow� ogólnodost�pn� na terenach przylegaj�cych 
do rzeki Elbl�g; 

 
  8) promocja inwestycji sprzyjaj�cych rewaloryzacji  

i kreowaniu frontu wodnego; 
 
  9) wymiana zabudowy w złym stanie technicznym  

i o niskich warto�ciach u�ytkowych; 
 
10) porz�dkowanie wn�trz kwartałów istniej�cej zabudowy; 
 
11) uzupełnienie zabudowy na terenach niezabudowanych. 
 

§ 4. 1. Ustala si� podział obszaru obj�tego planem na 
jednostki funkcjonalne zawieraj�ce tereny o ró�nych 
zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczaj�cymi 
i oznaczone symbolami literowymi. Zasady zabudowy  
i zagospodarowania dla wyró�nionych jednostek zawarte 
s� w przepisach szczegółowych uchwały. 
 

2. Linie rozgraniczaj�ce, o których mowa w ust. 1, 
poprowadzono po funkcjonuj�cych liniach podziałów 
geodezyjnych lub nale�y wyznaczy� je geodezyjnie w 
projektach podziału gruntów, zgodnie z rysunkiem planu.  
 

§ 5. W planie okre�la si�: 
 

1. Przeznaczenie terenów: 
 
  1) zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczonych na 

rysunku planu symbolem MU; 
 
  2) zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu 

symbolem U; 
 
  3) zabudowy usługowej na terenie u�yteczno�ci 

publicznej UPb; 
 
  4) zabudowy usług turystycznych, oznaczonych na 

rysunku planu symbolem UT; 
 
  5) zabudowy usługowo-przemysłowej, oznaczonych na 

rysunku planu symbolem U/PU; 
 
  6) zabudowy przemysłowo-usługowej, oznaczonych na 

rysunku planu symbolem PU; 
 
  7) zieleni urz�dzonej, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami ZP. 
 
  8) frontu wodnego, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem WF; 
 
  9) zabudowy usług komunikacji, oznaczonych na rysunku 

planu symbolem KU; 
 
10) parkingów i gara�y, oznaczonych na rysunku planu 

symbolem KP; 
 
11) komunikacji, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami dla: 
a) terenów dróg publicznych KD; 
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b) terenów dróg wewn�trznych KDW; 
c) terenów kolejowych KK; 

 
12) infrastruktury technicznej dla urz�dze� 

elektroenergetycznych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem TE; 

 
13) infrastruktury technicznej dla urz�dze� 

wodoci�gowych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem TW; 

 
14) tereny oznaczone symbolem *(UT*, KP*, KX*, U*, 

U/PU*, PU*) znajduj� si� w granicach morskiego portu 
na Zalewie Wi�lanym w Elbl�gu. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, zawarte w przepisach szczegółowych 
niniejszej uchwały. 
 

3. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego, zawarte § § 7, 8, 9 oraz w przepisach 
szczegółowych niniejszej uchwały. 
 

4. Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych, zawarte w przepisach 
szczegółowych niniejszej uchwały. 
 

5. Wska�niki zagospodarowania terenów i parametry 
kształtowania zabudowy, zawarte w przepisach 
szczegółowych niniejszej uchwały. 
 

6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
nara�onych na niebezpiecze�stwo powodzi okre�lone na 
rysunku planu oraz w § 9 niniejszej uchwały. 
 

7. Zasady i warunki podziału nieruchomo�ci, zawarte  
§ 10 oraz w przepisach szczegółowych niniejszej uchwały. 
 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy oraz 
zasady funkcjonowania systemów komunikacji, zawarte  
§ § 32, 33, 34, 35 oraz w przepisach szczegółowych 
niniejszej uchwały. 
 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy oraz 
zasady funkcjonowania systemów infrastruktury 
technicznej, zawarte w § 11 niniejszej uchwały.  
 

10. Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
si� opłat�, wnoszon� na rzecz gminy z tytułu wzrostu 
warto�ci nieruchomo�ci w zwi�zku z uchwaleniem 
niniejszego planu, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  
w wysoko�ci okre�lonej w § 36 niniejszej uchwały. 
 

§ 6. W planie nie okre�la si�: 
 

1. Granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj�cych ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów szczególnych, w tym terenów 
górniczych oraz zagro�onych osuwaniem si� mas 
ziemnych, gdy� nie wyst�puj� na obszarze planu. 
 

2. Zasad i warunków scalania nieruchomo�ci. 
 

§ 7. 1. Ustala si� nast�puj�ce formy i zasady ochrony 
zasobów kulturowych i krajobrazowych:  
 
  1) dostosowa� si� do wytycznych i warunków 

okre�lonych przez Pa�stwow� Słu�b� Ochrony 
Zabytków przy wykonaniu wszelkich prac 

budowlanych i remontowych obiektu wpisanego do 
rejestru zabytków: kamienica mieszcza�ska – budynek 
mieszkalny przy ul. Malborskiej 47 w Elbl�gu w 
zakresie: bryła, elewacje zewn�trzne, klatki schodowe 
z sieniami. Nr rejestru zabytków: A – 2183; 

 
  2) zachowa� zasadnicze elementy historycznego 

rozplanowania; 
  
  3) obj�� ochron� zachowawcz� zabytkowe obiekty 

mieszkalne i przemysłowe, oznaczone na rysunku planu; 
 
  4) sporz�dzi� dokumentacj� inwentaryzacyjn� budynku 

podlegaj�cego likwidacji przy ul. Zagonowej 14; 
 
  5) zachowa� istniej�c� warto�ciow� ziele� wysok� w 

szczególno�ci zwi�zan� z historycznymi 
zabudowaniami dzielnicy; 

 
  6) w przypadku kolizji i konieczno�ci likwidacji warto�ciowej 

zieleni wysokiej w planie zagospodarowania terenu 
nale�y uwzgl�dni� rekompensat� zadrzewienia; 

 
  7) zachowa� funkcj� korytarza ekologicznego rzeki 

Elbl�g, jako powi�zania przyrodniczego akwenów 
Zalewu Wi�lanego i Jeziora Dru�no;  

 
  8) wprowadzi� stref� ochrony konserwatorskiej „B” oraz 

stref� obserwacji archeologicznej „OW” zgodnie z 
rysunkiem planu; 

 
  9) wprowadzi� stref� „K” ochrony konserwatorskiej 

krajobrazu rzeki Kumieli. 
 

2. Ochrona zachowawcza, o której mowa w ust. 1  
pkt 3), polega na: 
 
  1) zachowaniu gabarytów budynku, kompozycji �ciany 

frontowej i kształtu dachu; 
 
  2) zachowaniu charakterystycznych elementów wystroju 

budynku; 
 
  3) uwzgl�dnieniu w kolorystyce elewacji elementów 

kompozycji i wystroju budynku; 
 
  4) w przypadku realizacji nowej zabudowy plombowej w 

s�siedztwie chronionej, a tak�e przy wymianie 
zabudowy dekapitalizowanej nale�y jej form� i 
gabarytami nawi�za� do zabudowy obj�tej ochron�.  

 
§ 8. 1. Stosownie do obowi�zuj�cych przepisów z 

zakresu ochrony �rodowiska w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w �rodowisku okre�la si� dopuszczalny 
poziom hałasu jak dla terenów w strefie �ródmiejskiej 
miast powy�ej 100 tys. mieszka�ców ze zwart� zabudow� 
mieszkaniow� i koncentracj� obiektów administracyjnych, 
handlowych i usługowych na obszarze obj�tym 
ustaleniami planu dla terenów mieszkalnych. 
 

2. Zaleca si�: 
 
  1) zwi�kszy� izolacyjno�� akustyczn� przegród 

zewn�trznych i stolarki w budynkach mieszkalnych 
zlokalizowanych wzdłu� ulic: Panie�skiej, Zagonowej, 
Malborskiej; 

 
  2) ni�sze kondygnacje budynków nara�onych na hałas 

przeznaczy� na funkcje usługowe. 
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§ 9. Ustala si� nast�puj�ce zasady ochrony 
�rodowiska i zabezpieczenia przeciwpowodziowego: 
 

1. Na terenie obj�tym granicami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wyst�puj� obszary 
bezpo�redniego zagro�enia powodzi� (oznaczone na 
zał�czniku graficznym symbolem ZZ) gdzie maj� 
zastosowania zakazy wg przepisów szczególnych. 
 

2. Cz��� terenu (w obszarze portu) jest zagro�ona 
zalaniem wskutek spi�trze� sztormowych i znajduje si� w 
obszarze bezpo�redniego zagro�enia powodzi�. Dla robót 
oraz czynno�ci, które mog� utrudni� ochron� przed 
powodzi� konieczne jest uzyskanie decyzji wła�ciwego 
organu, zwalniaj�cej z zakazów okre�lonych w art. 40 i 82 
ustawy Prawo wodne. 
 

3. Na całym obszarze obj�tym ustaleniami planu 
wyklucza si� instalowanie i u�ytkowanie urz�dze� i 
technologii, których eksploatacja mo�e powodowa� 
przekroczenie standardów ochrony �rodowiska poza 
terenem, dla którego ich u�ytkownik ma tytuł prawny. 
 

4. W celu zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej 
ustala si�;  
 
  1) zachowanie i modernizacj� uregulowanego nabrze�a 

wzdłu� całej linii brzegowej w granicach planu;  
 
  2) podniesienie rz�dnej nabrze�a do 1,85 m n.p.m.;  
 
  3) nale�y zało�y� utworzenie i utrzymanie ochrony 

przeciwpowodziowej od strony rzeki Elbl�g przed 
wod� co najmniej 200-letni�;  

 
  4) uwzgl�dni� w przyj�tych rozwi�zaniach poziom 

bezpiecze�stwa inwestowania wynikaj�cy z 
zagro�enia zalaniem w wyniku spi�trzenia 
sztormowego i prognozowanego wzrostu poziomu 
morza na rz�dnej +2,50 m n.p.m. oraz podniesienie 
si� poziomu wody gruntowej do rz�dnej +1,25m n.p.m.  

 
§ 10. 1. Okre�lone w rysunku planu linie 

rozgraniczaj�ce tereny i linie podziału terenów s� 
granicami działek budowlanych. 
 

2. Dalsze wydzielenia działek budowlanych z 
obszarów ograniczonych liniami, o których mowa w ust. 1, 
mo�e odbywa� si� z zachowaniem nast�puj�cych zasad: 
 
  1) wielko�� i kształt działki powinny by� dostosowane do 

jej przeznaczenia, w tym zapewni� warunki dla 
parkowania i gara�owania pojazdów osób 
zamieszkałych, zatrudnionych i u�ytkowników usług; 

 
  2) działka musi mie� bezpo�redni dost�p do ulicy 

publicznej lub by� poł�czona z ni� dojazdem 
szeroko�ci nie mniejszej ni� 6,0 m; 

 
  3) działka pod zabudow� mieszkaniow�, usługow� i 

produkcyjn� winna posiada� dost�p do urz�dze� 
miejskiej infrastruktury technicznej w zakresie 
okre�lonym w § 11 uchwały. 

 
3. Zabudow� lokalizowa� zgodnie z liniami zabudowy 

zaznaczonymi na rysunku planu. W miejscach, w których 
linie zabudowy nie s� zaznaczone na rysunku planu 
nale�y stosowa� obowi�zuj�ce przepisy prawa 
budowlanego. 
 

§ 11. 1. Ustala si� nast�puj�ce zasady obsługi w 
zakresie infrastruktury technicznej: 
 
  1) zaopatrzenie w energi� elektryczn�, gaz i wod� oraz 

odprowadzenie �cieków sanitarnych i wód opadowych 
odbywa� si� mo�e wył�cznie w ramach działaj�cych w 
mie�cie systemów; 

 
  2) odprowadzenie �cieków przemysłowych z obiektów 

produkcyjnych generuj�cych �cieki technologiczne, po 
wst�pnym lokalnym podczyszczeniu do parametrów 
uzgodnionych z instytucj� eksploatuj�c� miejsk� sie� 
kanalizacyjn�, do miejskiej sieci kanalizacyjnej;  

 
  3) dla całego obszaru portowego wody opadowe  

i roztopowe z powierzchni utwardzonych  
nale�y odprowadza� do kanalizacji deszczowej  
po oczyszczeniu w separatorach substancji 
ropopochodnych i podczyszczalnikach zaprojektowanych 
dla przejmowania opadów o cz�sto�ci wyst�powania 
1 raz na rok w czasie trwania 15 minut, lecz o ilo�ci nie 
mniejszej ni� powstaj�cej z opadów o nat��eniu  
77 litrów na 1 sekund� na 1 hektar; 

 
  4) do ogrzewania pomieszcze� mo�e by� stosowana 

energia dostarczona z miejskiego systemu 
ciepłowniczego oraz uzyskiwana z lokalnych i 
indywidualnych urz�dze� wykorzystuj�cych 
nieuci��liwe dla �rodowiska paliwa i no�niki energii; 

 
2. Ustala si� nast�puj�ce warunki budowy sieci 

infrastruktury technicznej: 
 
  1) wszystkie sieci wykonywa� nale�y jako podziemne; 
 
  2) prowadzenie sieci, z wyj�tkiem sieci ciepłowniczej, 

powinno odbywa� si� w liniach rozgraniczaj�cych ulicy 
poza jezdni�; 

 
  3) wolnostoj�ce wie�e telefonii komórkowej mo�na 

lokalizowa� wył�cznie w jednostkach: PU2, PU3, PU5, 
PU6 i U10. 

 
§ 12. Ilekro� w niniejszej uchwale mowa jest o: 

 
  1) uchwale, planie i rysunku planu bez dodatkowych 

okre�le� – rozumie si� przez to odpowiednio: niniejsz� 
uchwał�, miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego uchwalony niniejsz� uchwał� i 
zał�cznik graficzny do niniejszej uchwały; 

 
  2) linii zabudowy – rozumie si� przez to lini�, która 

reguluje usytuowanie zabudowy w stosunku do linii 
rozgraniczaj�cej tereny o ró�nych kategoriach 
przeznaczenia, przy czym obowi�zuj�ca linia 
zabudowy wyznacza poło�enie �ciany frontowej 
budynku, za� nieprzekraczalna linia zabudowy 
ogranicza teren, na którym zabudowa kubaturowa 
mo�e by� lokalizowana;  

 
  3) przepisach szczególnych – oznacza to inne przepisy 

obowi�zuj�cych ustaw wraz z aktami wykonawczymi 
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, 
wynikaj�ce z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

 
  4) obszarze lub obiekcie chronionym – rozumie si� przez 

to obszar lub obiekt obj�ty ochron� na podstawie 
ustale� planu;  
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  5) działce budowlanej – rozumie si� przez to 
nieruchomo�� gruntow� lub działk� gruntu, której 
wielko��, cechy geometryczne, dost�p do drogi 
publicznej oraz wyposa�enie w urz�dzenia 
infrastruktury technicznej spełniaj� wymogi realizacji 
obiektów budowlanych wynikaj�ce z odr�bnych 
przepisów i ustale� niniejszego planu; 

 
  6) kondygnacjach - nale�y przez to rozumie� kondygnacje 

nadziemne; 
 
  7) wysoko�� zabudowy – nale�y przez to rozumie� 

wysoko�� budynku okre�lon� w Rozporz�dzeniu 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich 
usytuowanie; 

 
  8) dachu stromym – nale�y przez to rozumie� dach co 

najmniej dwuspadowy, którego połacie s� nachylone 
do poziomu pod k�tem powy�ej 35°; 

 
  9) budowli - nale�y przez to rozumie� obiekty 

technologiczne słu��ce realizacji procesu produkcyjnego. 
 
10) akcencie architektonicznym - nale�y przez to rozumie� 

detal architektoniczny lub cz��� konstrukcyjn� 
budynku o kształcie wyró�niaj�cym si� w bryle 
budynku; 

 
11) maksymalnej powierzchni zabudowy – rozumie si� 

przez to procentowy udział powierzchni rzutów 
poziomych budynków w powierzchni terenu jednostki; 

 
12) zabudowie mieszkaniowej – rozumie si� przez to 

budynki mieszkalne oraz mieszkalno-usługowe wraz 
ze słu��cymi ich u�ytkownikom gara�ami, miejscami 
postojowymi, dojazdami, placykami gospodarczymi i 
zieleni� z urz�dzeniami rekreacyjnymi i zabawowymi; 

 
13) usługach – rozumie si� przez to usługi i urz�dzenia 

usługowe w zakresie: handlu, gastronomii, turystyki i 
rekreacji, finansów i ubezpiecze�, administracji 
gospodarczej, obsługi komunikacji oraz usług 
bytowych, w obiektach wbudowanych lub 
wolnostoj�cych wraz z obsługuj�cymi je terenami; 

 
14) usługach nieuci��liwych – oznacza to działalno�� 

usługow�, która nie powoduje przekrocze� 
standardów jako�ci �rodowiska, okre�lonych w 
przepisach szczególnych, ani pogorszenia warunków 
�ycia mieszka�ców i przestrzeni urbanistyczno-
architektonicznej; 

 
15) powierzchni biologicznie czynnej – nale�y przez to 

rozumie� procentowy udział powierzchni terenu 
aktywnej przyrodniczo, czyli pokrytej warstw� gleby z 
ro�linno�ci� w powierzchni terenu jednostki; 

 
16) adaptacji obiektu – nale�y przez to rozumie� 

przystosowanie obiektów istniej�cych (w obrysie 
budowli) do funkcji ustalonej w danym obszarze; 

 
17) przeznaczeniu podstawowym – nale�y przez to rozumie� 

przeznaczenie wymagaj�ce przeprowadzenia 
przekształce� istniej�cego zagospodarowania w celu 
osi�gni�cia optymalnego wykorzystania przestrzeni 
zgodnie z jej potencjalnymi walorami; 

 
18) przeznaczeniu przej�ciowym – nale�y przez to 

rozumie� przeznaczenie w okresie poprzedzaj�cym 

przeprowadzenie procesu przekształce� istniej�cego 
zagospodarowania do formy docelowej. 

 
 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 
 

§ 13. Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowo-
usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem MU 
(MU1, MU2, MU3*).  
Teren MU3* poło�ony w granicach portu morskiego na 
Zalewie Wi�lanym. 
 

1. Przeznaczenie terenów: 
 
  1) przeznaczenie podstawowe:  
 

a) zabudowa mieszkaniowa z usługami w dolnych 
kondygnacjach. 

 
  2) przeznaczenie dopuszczone: 

 
a) funkcja usługowa w dolnych kondygnacjach przy 

warunku nieuci��liwo�ci dla funkcji mieszkalnej. 
 
  3) przeznaczenie uzupełniaj�ce: 
 

a) obsługa komunikacyjna w zakresie wewn�trznych 
dróg dojazdowych, parkingów podziemnych i 
terenowych b�d� wielopoziomowych; 

b) ziele� urz�dzona; 
c) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej terenu. 
 
2. Zasady ochrony �rodowiska i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego zgodnie z ustaleniami § 9. 
 

3. Zasady ochrony �rodowiska w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu – zgodnie z ustaleniami § 8. 
 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego – zgodnie 
z ustaleniami § 7. 
 

5. Zasady, parametry i wska�niki kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania: 
 
  1) linie nowej zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

obowi�zuje zachowanie linii zabudowy istniej�cych 
pierzei; 

 
  2) adaptuje si� istniej�c� zabudow� dopuszczaj�c jej 

modernizacj� i przebudow� pod warunkiem 
dostosowania si� do ustale� § 7; 

 
  3) ustala si� ochron� na zasadach okre�lonych w § 7 

uchwały budynków obj�tych ochron� zachowawcz� i 
konserwatorsk� i zaznaczonych odpowiednio na 
rysunku planu; 

 
  4) kompleksowe zagospodarowanie wn�trz kwartałów; 
 
  5) zachowanie i porz�dkowanie istniej�cych zespołów 

zieleni; 
 
  6) nowa zabudowa na terenie jednostek MU winna 

zachowa� charakter zabudowy istniej�cej; 
 
  7) maksymalna powierzchnia zabudowy (patrz § 12) na 

terenie jednostki planu dla MU1 – 35%, dla MU2 – 
35%, dla MU3 – 50%; 

 
  8) wysoko�� zabudowy 3-5 kondygnacji; 
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  9) akcent architektoniczny zgodnie z rysunkiem planu; 
 
10) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego jednostki 

oraz poszczególnych działek budowlanych znajduj�cych 
si� w tej jednostce – 20% (patrz § 12 pkt 15); 

 
6. Zasady obsługi komunikacyjnej: 

 
  1) lokalizacja miejsc postojowych w ilo�ci niezb�dnej do 

obsługi pracowników, klientów oraz mieszka�ców w 
ramach własnych posesji; 

 
  2) obowi�zuj�ce wska�niki parkowania zgodnie z 

ustaleniami § 35. 
 

§ 14. Ustalenia dla terenów zabudowy usługowej, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem U1, U2, U3, U4, 
U5, U6*. 
Teren U6* poło�ony w granicach portu morskiego na 
Zalewie Wi�lanym. 
 

1. Przeznaczenie terenów: 
 
  1) przeznaczenie podstawowe: 

a) obiekty usług nieuci��liwych, obiekty administracji 
gospodarczej, obsługi technicznej miasta. 

 
  2) przeznaczenie dopuszczone: 
 

a) dla jednostki planu U5 wskazane jest 
przekształcenie istniej�cej zabudowy 
mieszkaniowej na funkcj� usługow�;  

b) dla jednostki planu U6*: dopuszcza si� funkcj� 
mieszkaniow� w budynkach lokalizowanych 
pierzejowo wzdłu� ul. Panie�skiej; w ramach 
modernizacji zabudowy po��dane jest 
ukształtowanie naro�nika przy ul. Panie�skiej - 
Rybnej, przy czym wysoko�� i kształt nowej 
zabudowy w nawi�zaniu do istniej�cych budynków. 

 
  3) przeznaczenie przej�ciowe – zachowanie istniej�cej 

funkcji mieszkaniowej; 
 
  4) przeznaczenie uzupełniaj�ce: 
 

a) obsługa komunikacyjna w zakresie wewn�trznych 
dróg dojazdowych, podziemnych i terenowych 
b�d� wielopoziomowych; 

b) ziele� urz�dzona; 
c) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej terenu. 
 
2. Zasady ochrony �rodowiska i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego zgodnie z ustaleniami § 9. 
 

3. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – zgodnie z ustaleniami § 8. 
 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego -  
w stosunku do budynków obj�tych ochron� zachowawcz� 
zgodnie z ustaleniami § 7. 
 

5. Zasady, parametry i wska�niki kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania: 
 
  1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) wysoko�� zabudowy 2-5 kondygnacji; 
 
  3) maksymalna powierzchnia zabudowy 50%; 

 
  4) modernizacja zabudowy winna zmierza� do 

zwi�kszenia intensywno�ci wykorzystania terenu; 
 
  5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 

10% (patrz § 12 pkt 15). 
 

6. Zasady obsługi komunikacyjnej: 
 
  1) lokalizacja miejsc postojowych w ilo�ci niezb�dnej do 

obsługi pracowników, klientów oraz mieszka�ców w 
ramach własnych posesji; 

 
  2) obowi�zuj�ce wska�niki parkowania zgodnie z 

ustaleniami § 35. 
 

§ 15. Ustalenia dla terenu zabudowy usługowej, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem U7.1, U7.2. 
 

1. Przeznaczenie terenu: 
 
  1) przeznaczenie podstawowe:  
 

a) funkcja usługowa. 
 
2. Zasady ochrony �rodowiska i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego zgodnie z ustaleniami § 9. 
 

3. Zasady zagospodarowania terenu: 
 
  1) teren przeznaczony do uzupełnienia przylegaj�cych 

terenów usługowych o przeznaczeniu ustalonym w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu Osiek I w Elbl�gu uchwalonego uchwał�  
Nr XX/465/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBL	GU  
z dnia 30.12.2004 r.; 

 
  2) dla terenu U7.1 ustala si� przeznaczenie jak dla 

terenu oznaczonego symbolem 1.UC w wy�ej 
wymienionym m.p.z.p dla terenu Osiek I; 

 
  3) dla terenu U7.2 ustala si� przeznaczenie jak dla 

terenu oznaczonego symbolem 2.U w wy�ej 
wymienionym m.p.z.p dla terenu Osiek I; 

 
  4) dla terenu U7.1, U7.2 ustala si� linie zabudowy w 

odległo�ci 5 m. od ulicy 01.KDZ 1/2; 
 

§ 16. Ustalenia dla terenu zabudowy usługowej, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem U8*. 
Teren poło�ony w granicach portu morskiego na Zalewie 
Wi�lanym. 
 

1. Przeznaczenie terenu: 
 
  1) przeznaczenie podstawowe:  
 

a) usługi rangi lokalnej i ponadlokalnej w zakresie: 
funkcji usługowo-handlowej, wystawienniczej, 
sportu, kultury, nauki oraz biur.  

 
  2) przeznaczenie uzupełniaj�ce: 
 

a) obsługa komunikacyjna w zakresie wewn�trznych 
dróg dojazdowych, ci�gów pieszych i rowerowych, 
parkingów podziemnych i terenowych b�d� 
wielopoziomowych; 

b) ziele� urz�dzona; 
c) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej terenu. 
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  3) przeznaczenie przej�ciowe – czasowe zachowanie 
funkcji mieszkaniowej. 

 
2. Zasady ochrony �rodowiska i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego zgodnie z ustaleniami § 9. 
 

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego – obj�� 
ochron� zachowawcz� budynek wyró�niony na rysunku 
planu adaptuj�c go na cele biurowo-usługowe zgodnie z 
ustaleniami § 7. 
 

4. Zasady, parametry i wska�niki kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania 
 
  1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) dopuszcza si� wymian� istniej�cej zabudowy lub jej 

rewaloryzacj�; 
 
  3) maksymalna wysoko�� zabudowy do 15 m; 
 
  4) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach 

wydzielonych działek – do 50%; 
 
  5) kształtowanie estetycznych elewacji od strony ul. 

Dojazdowej poprzez akcentowanie naro�ników, 
podziałów pionowych, zastosowanie detalu 
architektonicznego oraz materiałów wyko�czeniowych 
wysokiej jako�ci; 

 
  6) zachowa� budynek wyró�niony na rysunku planu 

adaptuj�c go na cele biurowo-usługowe. 
 
  7) ci�gi zieleni urz�dzonej kształtowa� szpalerami drzew, 

uzupełniaj�c kompozycj� z krzewów oraz innych 
ro�lin; 

 
  8) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego 

jednostki – 15% (patrz § 12 pkt 15);  
 

5. Zasady obsługi komunikacyjnej: 
 
  1) lokalizacja parkingów zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) wszelkie funkcje zwi�zane z obsług� komunikacyjn� 

terenu rozwi�zywa� w obr�bie jednostki U8;  
 
  3) obowi�zuj�ce wska�niki parkowania zgodnie z 

ustaleniami § 35. 
 

§ 17. Ustalenia dla terenu zabudowy usługowej, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem U9*. 
Teren poło�ony w granicach portu morskiego na Zalewie 
Wi�lanym. 
 

1. Przeznaczenie terenu: 
 
  1) przeznaczenie podstawowe: 
 

a) usługi w zakresie obsługi turystyki (noclegi, 
gastronomia, kemping), sportu, kultury, nauki, 
drobnego handlu itp. 

 
  2) przeznaczenie uzupełniaj�ce: 
 

a) obsługa komunikacyjna w zakresie wewn�trznych 
dróg dojazdowych, ci�gów pieszych, przystani 
�eglarskich i �eglugowych oraz miejsc postojowych 
w ilo�ci zapewniaj�cej obsług� funkcji podstawowej 
(w tym gara�e wielopoziomowe); 

b) ziele� urz�dzona; 
c) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej terenu. 

 
  3) przeznaczenie przej�ciowe: 
 

a) czasowe zachowanie funkcji istniej�cych tj.: 
produkcji, składów, magazynów. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

 
  1) przy realizacji przeznaczenia podstawowego nale�y 

kształtowa� pierzej� zabudowy o wysokich walorach 
architektonicznych wzdłu� bulwaru, kieruj�c fasady 
główne i wej�cia do usług w kierunku wody zgodnie z 
warunkami okre�lonymi § 27 uchwały. 

 
3. Zasady ochrony �rodowiska i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego zgodnie z ustaleniami § 9. 
 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego – nie 
ustala si�. 
 

5. Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – zapewni� dost�p do obiektów 
usługowych od strony bulwaru. 
 

6. Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania: 
 
  1) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony rzeki Elbl�g 

zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) zabudowa winna tworzy� ci�gł� pierzej� od strony 

rzeki Elbl�g; 
 
  3) elewacja frontowa od strony rzeki winna 

charakteryzowa� si�: 
 

a) regularnymi proporcjami podziałów 
wprowadzonych detalem architektonicznym oraz 
kształtem i rozmieszczeniem okien i drzwi; 

b) zastosowaniem szlachetnych materiałów 
elewacyjnych (stal szlachetna, szkło, cegła itp.); 

c) eksponowaniem w kompozycji elewacji parteru, 
wej��, zwie�cze� budynku, wybranych naro�ników. 

 
  4) architektura zespołu winna nawi�za� charakterem do 

najlepszych przykładów XIX-wiecznej architektury 
przemysłowej; 

 
  5) wysoko�� zabudowy – pulsuj�ca; minimalna wysoko�� 

od poziomu posadowienia - 10 m., maksymalna - 18 m.; 
 
  6) maksymalna powierzchnia zabudowy – do 60% 

powierzchni terenu jednostki; 
 
  7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 

10% (patrz § 12 pkt 15); 
 

7. Szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomo�ci – nie dopuszcza si� podziału terenu 
jednostki na działki budowlane. 
 

8. Zasady obsługi komunikacyjnej: 
 
  1) dojazd na teren od wschodu ulic� 14.KDD 1/2,  

16. KDD1/2; 
 
  2) dojazd na bulwar oraz do poszczególnych obiektów – 

drogami wewn�trznymi; 
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  3) parkowanie na parkingach podziemnych lub na 

parkingach wielopoziomowych; 
 
  4) obowi�zuj�ce wska�niki parkowania zgodnie z 

ustaleniami § 35; 
 

9. Zasady obsługi infrastrukturalnej: 
 
  1) obowi�zuj� ustalenia § 11; 
 
  2) stacje transformatorowe lokalizowane jako wbudowane. 
 

§ 18. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem U10. 
 

1. Przeznaczenie terenu: 
 
  1) przeznaczenie podstawowe: 
 

a) obiekty usługowe, biura. 
 
  2) przeznaczenie dopuszczone: 
 

a) gara�e wielopoziomowe, baza noclegowa hufca. 
 
  3) przeznaczenie uzupełniaj�ce: 
 

a) obsługa komunikacyjna w zakresie wewn�trznych 
dróg dojazdowych, parkingów; 

b) ziele� urz�dzona; 
c) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej terenu. 

 
2. Zasady ochrony �rodowiska i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego zgodnie z ustaleniami § 9. 
 

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego – nie 
ustala si�. 
 

4. Zasady, parametry i wska�niki kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania: 
 
  1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem 

planu;  
 
  2) wysoko�� zabudowy do 3 kondygnacji; 
 
  3) maksymalna powierzchnia zabudowy – do 40% 

powierzchni terenu jednostki; 
 
  4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 

15% (patrz § 12 pkt 15); 
 

5. Zasady i warunki podziału nieruchomo�ci – zgodnie 
z ustaleniami § 10. 
 

6. Zasady obsługi komunikacyjnej: 
 
  1) zakaz dojazdu od ulicy 01.KDZ 1/2; 
 
  2) obowi�zuj�ce wska�niki parkowania zgodnie z 

ustaleniami § 35; 
 

§ 19. Ustalenia dla terenu zabudowy usługowej na 
terenie u�yteczno�ci publicznej, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem UPb*. 
Teren poło�ony w granicach portu morskiego na Zalewie 
Wi�lanym. 
 

1. Przeznaczenie terenu: 

 
  1) przeznaczenie podstawowe: 
 

a) nadwodna reprezentacyjna przestrze� publiczna 
dost�pna dla ruchu pieszego i rowerowego oraz 
obiekty usługowe w zakresie obsługi turystyki, 
kultury, sportu, nauki, funkcji wystawienniczych. 

 
  2) przeznaczenie dopuszczone: 
 

a) lokale drobnego handlu stanowi�ce nie wi�cej ni� 
20% powierzchni u�ytkowej zabudowy. 

 
  3) przeznaczenie uzupełniaj�ce: 
 

a) obsługa komunikacyjna w zakresie wewn�trznych 
dróg dojazdowych, ci�gów pieszych i rowerowych, 
przystani �eglarskich i �eglugowych, parkingów 
podziemnych i terenowych b�d� wielopoziomowych; 

b) ziele� urz�dzona; 
c) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej terenu. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

 
  1) dla całego terenu UPb* nale�y wykona� jedn� 

koncepcj� zagospodarowania wraz z przylegaj�cym 
fragmentem jednostki WF; zaleca si� organizacj� 
konkursu lub przetargu dwuetapowego, w którym 
podstawowym kryterium wyboru oferenta byłoby 
opracowanie koncepcji posiadaj�cej wysokie walory 
merytoryczne. 

 
3. Zasady ochrony �rodowiska i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego zgodnie z ustaleniami § 9. 
 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego –  
nie ustala si�. 
 

5. Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
 
  1) zapewni� dost�p publiczny do obiektów tworz�cych 

�cian� frontu wodnego od strony bulwaru i placu 
publicznego. 

 
6. Zasady, parametry i wska�niki kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania 
 
  1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem 

planu; 
 
  2) lokalizacja placu publicznego zgodnie z zapisami 

zawartymi w jednostce WF; 
 
  3) zabudowa winna tworzy� pierzej� ci�gł�, na 

fragmentach pulsuj�c�, od strony rzeki Elbl�g;  
 
  4) w sylwecie elewacji frontowej (od strony rzeki Elbl�g) 

winny si� optycznie wyró�nia� segmenty zabudowy, 
tworz�c pionowe podziały elewacji; 

 
  5) szeroko�� segmentów 15 – 30 m;  
 
  6) elewacje, w tym szczególnie elewacja frontowa od 

strony rzeki winny charakteryzowa� si�: 
 
a) regularnymi proporcjami podziałów 

wprowadzonych detalem architektonicznym oraz 
kształtem i rozmieszczeniem okien i drzwi; 
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b) zastosowaniem szlachetnych materiałów 
elewacyjnych (konstrukcje ze stali szlachetnej, 
szkło, cegła itp.); 

c) eksponowaniem w kompozycji elewacji parteru 
wej��, zwie�cze� budynku, wybranych naro�ników. 

 
  7) architektura zespołu winna nawi�za� charakterem do 

najlepszych przykładów XIX-wiecznej architektury 
przemysłowej; 

 
  8) wysoko�� zabudowy – pulsuj�ca; minimalna wysoko�� 

od poziomu posadowienia - 10 m., maksymalna - 18 m; 
 
  9) maksymalna powierzchnia zabudowy – do 70% 

powierzchni terenu jednostki; 
 
10) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 

10% (patrz § 12 pkt 15); 
 

7. Zasady obsługi komunikacyjnej: 
 
  1) dojazd na teren od wschodu ulic� 06.KDD 1/2,  

16. KDD1/2; 
 
  2) dojazd na bulwar oraz do poszczególnych obiektów – 

drogami wewn�trznymi; 
 
  3) parkowanie w parkingach skoncentrowanych pod 

poziomem posadowienia (-1) lub w parkingach 
wielopoziomowych; 

 
  4) obowi�zuj�ce wska�niki parkowania zgodnie z 

ustaleniami § 35; 
 

8. Zasady obsługi infrastrukturalnej: 
 
  1) obowi�zuj� ustalenia § 11; 
 
  2) stacje transformatorowe lokalizowane jako wbudowane. 
 

9. Zasady i warunki podziału nieruchomo�ci – nie 
dopuszcza si� podziału terenu jednostki na działki 
budowlane. 
 

§ 20. Ustalenia dla terenu usług turystycznych, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem UT1*. 
Teren poło�ony w granicach portu morskiego na Zalewie 
Wi�lanym. 
 

1. Przeznaczenie terenu: 
 
  1) przeznaczenie podstawowe: 
 

a) obiekty usług turystycznych.  
 
  2) przeznaczenie uzupełniaj�ce: 
 

a) obsługa komunikacyjna w zakresie wewn�trznych 
dróg dojazdowych, ci�gów pieszych i rowerowych, 
przystani �eglarskich i �eglugowych, parkingów 
podziemnych i terenowych b�d� wielopoziomowych; 

b) ziele� urz�dzona; 
c) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej terenu. 
 
2. Zasady ochrony �rodowiska i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego zgodnie z ustaleniami § 9. 
 

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego – zgodnie 
z ustaleniami § 7. 
 

4. Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie reguluje si�. 
 

5. Zasady, parametry i wska�niki kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania 
 
  1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego 

jednostki – 30% (patrz § 12 pkt 15);  
 
  3) ze wzgl�du na ekspozycje terenu od strony rzeki oraz 

mostu Tysi�clecia architektura zabudowy winna 
posiada� szczególne walory; 

 
  4) wysoko�� nowej zabudowy od 10 do 16m.; 
 

6. Zasady obsługi komunikacyjnej: 
 
  1) dojazd na teren od strony ulicy 14.KDD 1/2; 
 
  2) wszelkie funkcje zwi�zane z obsług� komunikacyjn� 

terenu rozwi�zywa� w obr�bie jednostki UT1*; 
 
  3) obowi�zuj�ce wska�niki parkowania zgodnie z 

ustaleniami § 35; 
 

7. Zasady i warunki podziału nieruchomo�ci zgodnie z 
ustaleniami § 10. 
 

§ 21. Ustalenia dla terenu usług turystycznych, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem UT2*. 
Teren poło�ony w granicach portu morskiego na Zalewie 
Wi�lanym. 
 

1. Przeznaczenie terenu: 
 
  1) przeznaczenie podstawowe: 
 

a) obiekty usług turystycznych, hotelowych, rozrywki, 
schroniska młodzie�owe, stanice wodne itp. 

 
  2) przeznaczenie dopuszczone: 
 

a) obiekty administracyjne, funkcja usługowo-
handlowa, gara�e wielopoziomowe; 

b) lokal mieszkalny jako cz��� budynku usługowego 
bez wydzielenia własno�ci. 

 
  3) przeznaczenie uzupełniaj�ce: 
 

a) obsługa komunikacyjna w zakresie wewn�trznych 
dróg dojazdowych, ci�gów pieszych i rowerowych, 
przystani �eglarskich i �eglugowych, parkingów 
podziemnych i terenowych b�d� wielopoziomowych; 

b) ziele� urz�dzona; 
c) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej terenu. 

 
  4) przeznaczenie przej�ciowe – dotychczasowa funkcja 

obiektów. 
 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
 
  1) zachowa� zabudow� wyró�nion� na rysunku planu; 
 
  2) ochrona zachowawcza zabudowy zgodnie z 

ustaleniami § 7 ust. 2, przy uwzgl�dnieniu potrzeb 
nowej funkcji obiektów; 
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  3) elewacje obiektów poło�onych w strefie obserwacji od 
strony szlaku wodnego podda� procesowi 
porz�dkowania i rewaloryzacji; 

 
  4) w zabudowie obj�tej ochron� zachowawcz� 

dopuszcza si�: 
 

a) w budynku elewatora wprowadzenie otworów 
okiennych zaprojektowanych w sposób harmonijny 
do cało�ci elewacji; 

b) w budynku jednokondygnacyjnym podwy�szenie 
cz��ci parterowej do wymaganych standardów, 
ewentualnie podwy�szenie o jedn� kondygnacj� 
zachowuj�c geometri� dachu; poddasze mo�e by� 
u�ytkowane. Dopuszcza si� lokalizacj� wystawek 
okiennych zaprojektowanych w sposób harmonijny 
do cało�ci elewacji. 

 
3. Zasady ochrony �rodowiska i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego zgodnie z ustaleniami § 9. 
 

4. Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
 
  1) udost�pni� nabrze�e do u�ywania publicznego 

zagospodarowuj�c przestrze� �cie�k� rowerow� oraz 
zieleni� urz�dzon� zgodnie z rysunkiem planu. 

 
5. Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania 
 
  1) now� zabudow� lokalizowa� zgodnie z liniami 

zabudowy na rysunku planu; 
 
  2) wysoko�� nowej zabudowy do 16m.; 
 
  3) maksymalna powierzchnia zabudowy – do 35% 

powierzchni terenu jednostki; 
 
  4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 

20% (patrz § 12 pkt 15); 
 

6. Zasady obsługi komunikacyjnej: 
 
  1) wszelkie funkcje zwi�zane z obsług� komunikacyjn� 

terenów rozwi�zywa� w obr�bie jednostki UT2*;  
 
  2) obowi�zuj�ce wska�niki parkowania zgodnie z 

ustaleniami § 35. 
 

7. Zasady i warunki podziału nieruchomo�ci zgodnie z 
ustaleniami § 10. 
 

§ 22. Ustalenia dla terenu usługowo-przemysłowego 
oznaczonego na rysunku planu symbolem U/PU*. 
Teren poło�ony w granicach portu morskiego na Zalewie 
Wi�lanym. 
 

1. Przeznaczenie terenu: 
 
  1) przeznaczenie podstawowe:  
 

a) przeznaczenie podstawowe terenów, o których 
mowa w ust. 1, to: usługi rangi lokalnej i 
ponadlokalnej w szerokim zakresie z 
dopuszczeniem lokalizacji obiektów produkcyjnych, 
baz, składów, magazynów, obiektów infrastruktury 
technicznej. 

 
  2) przeznaczenie dopuszczone: 

 
a) obiekty administracyjne oraz funkcja usługowo-

handlowa. 
 
  3) przeznaczenie uzupełniaj�ce: 
 

a) obsługa komunikacyjna w zakresie wewn�trznych 
dróg dojazdowych, ci�gów pieszych i rowerowych, 
parkingów podziemnych i terenowych b�d� 
wielopoziomowych; 

b) ziele� urz�dzona; 
c) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej terenu. 

 
2. Zasady ochrony �rodowiska i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego zgodnie z ustaleniami § 9. 
 

3. Zasady, parametry i wska�niki kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania: 
 
  1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) dopuszcza si� wymian� istniej�cej zabudowy lub jej 

rewaloryzacj�; 
 
  3) architektura zabudowy od strony ul. Dojazdowej o 

najwy�szym standardzie; 
 
  4) wysoko�� zabudowy – do 16 m; 
 
  5) maksymalna powierzchnia zabudowy – do 50% 

powierzchni wydzielonych w jednostce działek; 
 
  6) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego 

jednostki – 15% (patrz § 12 pkt 15); 
 
  7) ci�g zieleni zaznaczony na rysunku planu 

zagospodarowa� kompleksowo zieleni� nisk� i 
wysok�, lokalizuj�c w miar� mo�liwo�ci dost�pne 
publicznie �cie�ki piesze i pieszo-rowerowe, obiekty 
małej architektury; 

 
4. Zasady obsługi komunikacyjnej: 

 
  1) wszelkie funkcje zwi�zane z obsług� komunikacyjn� 

terenów rozwi�zywa� w obr�bie  jednostki U/PU*; 
 
  2) obowi�zuj�ce wska�niki parkowania zgodnie z 

ustaleniami § 35; 
 

5. Zasady i warunki podziału nieruchomo�ci zgodnie z 
ustaleniami § 10. 
 

§ 23. Ustalenia dla terenów przemysłowo-usługowych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem PU (PU1, PU2, 
PU3, PU4*, PU5, PU6). 
Teren PU4* poło�ony w granicach portu morskiego na 
Zalewie Wi�lanym. 
 

1. Przeznaczenie terenu: 
 
  1) przeznaczenie podstawowe: 

 
a) obiekty produkcyjne, bazy, składy, magazyny, 

hurtownie, stacje paliw, obiekty infrastruktury 
technicznej; 

 
  2) przeznaczenie dopuszczone: 
 

a) administracja oraz usługi o innym charakterze 
niekoliduj�ce z przeznaczeniem podstawowym. 
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  3) przeznaczenie uzupełniaj�ce: 
 

a) obsługa komunikacyjna w zakresie wewn�trznych 
dróg dojazdowych, parkingów  

b) ziele� urz�dzona; 
c) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej terenu; 
d) wyklucza si� lokalizacj� obiektów mieszkalnych. 

 
2. Zasady ochrony �rodowiska i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego zgodnie z ustaleniami § 9. 
 

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego –  
nie reguluje si�. 
 

4. Zasady, parametry i wska�niki kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania 
 
  1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) dopuszcza si� wymian� istniej�cej zabudowy lub jej 

rewaloryzacj�; 
 
  3) charakter zabudowy dostosowa� do przeznaczenia 

podstawowego terenu; 
 
  4) wysoko�� zabudowy – do 16 m.; 
 
  5) wysoko�� budowli (§ 12) nie ogranicza si�; 
 
  6) maksymalna powierzchnia zabudowy – do 50% 

powierzchni wydzielonych w jednostce działek; 
 
  7) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego jednostki 

oraz poszczególnych działek budowlanych znajduj�cych 
si� w tej jednostce - 10% (patrz § 12 pkt 15); 

 
  8) zakaz lokalizacji placów składowych pogarszaj�cych 

walory estetyczne �rodowiska w miejscach 
wyeksponowanych; 

 
  9) dopuszcza si� podział terenu oraz wydzielenia pod 

konieczn� infrastruktur� techniczn�. 
 

5. Zasady obsługi komunikacyjnej: 
 
  1) zakaz dojazdu na teren od strony ulic klasy Z; 
 
  2) wszelkie funkcje zwi�zane z obsług� komunikacyjn� 

terenu rozwi�zywa� w obr�bie jednostki PU; 
 
  3) obowi�zuj�ce wska�niki parkowania zgodnie z 

ustaleniami § 35; 
 

6. Zasady i warunki podziału nieruchomo�ci zgodnie z 
ustaleniami § 10. 
 

§ 24. Ustalenia dla terenów parkingowych oznaczonych 
na rysunku planu symbolem KP1*, KP1, KP2. 
Teren KP1* poło�ony w granicach portu morskiego na 
Zalewie Wi�lanym. 

 
1. Przeznaczenie terenu: 

 
  1) przeznaczenie podstawowe:  
 

a) tereny parkingów bez zabudowy kubaturowej na 
terenie KP1*,KP1. 

b) boksy gara�owe do modernizacji na terenie KP2. 
 

2. Zasady ochrony �rodowiska i zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego zgodnie z ustaleniami § 9. 
 

3. Zasady zagospodarowania terenu: 
 
  1) zakaz dojazdu od strony ulicy 01.KDZ1/2; 
 
  2) tereny na których na rysunku planu zaznaczone s� 

place i ci�gi zieleni zagospodarowa� zieleni� nisk� i 
wysok�, która winna zajmowa� min. 30 % terenu. 

 
§ 25. Ustalenia dla terenu zieleni urz�dzonej 

oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP 
 

1. Przeznaczenie terenu: 
 
  1) przeznaczenie podstawowe:  

 
a) teren zieleni urz�dzonej. 

 
  2) przeznaczenie dopuszczone: 
 

a) dopuszcza si� lokalizacj� �cie�ek pieszych i 
rowerowych, obiektów małej architektury, obiektów 
i urz�dze� infrastruktury technicznej. 

 
2. Zasady zagospodarowania terenu: 

 
  1) teren zagospodarowa� zieleni� nisk� i wysok�; 
 
  2) zakaz zabudowy kubaturowej. 
 

§ 26. Ustalenia dla terenu o funkcji frontu wodnego 
(waterfront) oznaczonego na rysunku planu symbolem WF* 
Teren WF* poło�ony w granicach portu morskiego na 
Zalewie Wi�lanym. 
 

1. Przeznaczenie terenu: 
 
  1) przeznaczenie podstawowe:  
 

a) przestrze� publiczna w kształcie spacerowego 
bulwaru nadrzecznego ł�cz�cego w sposób ci�gły 
teren usług publicznych w dzielnicy Osiek ze 
Starym Miastem. 

 
2. Zasady ochrony �rodowiska i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego zgodnie z ustaleniami § 9. 
 

3. Zasady zagospodarowania jednostki planu WF*: 
 
  1) od strony umocnionego nabrze�a rzeki Elbl�g nale�y 

kształtowa� przestrze� publiczn� w formie bulwaru  
o minimalnej szeroko�ci 15 m i placu publicznego  
o minimalnych parametrach 40 m. x 40 m.; 

 
  2) bulwar i plac winny umo�liwia� ruch pieszy i rowerowy 

oraz cumowanie jednostek pływaj�cych; 
 
  3) zagospodarowa� w elementy zieleni, małej architektury 

(w tym: rze�by, fontanny oraz standardowe wyposa�enie: 
ławki, �mietniki, o�wietlenie); 

 
  4) lokalizowa� place widokowe, wypoczynkowe o ró�nym 

sposobie u�ytkowania niezakłócaj�ce ci�gło�ci ruchu 
pieszego i rowerowego; 

 
  5) kształt bulwaru i placu na rysunku planu jest umowny; 

dostosowa� do zabudowy zachowuj�c minimalne 
gabaryty okre�lone w p. 1 i 2; 
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  6) bulwar i plac w rejonie terenu UPb* zaprojektowa� 

kompleksowo wraz z terenem UPb* na warunkach 
ustale� § 19 p. 2; 

 
  7) lokalizacja i kształt placu mo�e ulec zmianie na 

podstawie koncepcji zagospodarowania terenu; 
 
  8) zakaz nowej zabudowy kubaturowej; 
 
  9) zachowa� wzmocnione nabrze�a; 
 
10) zabezpieczy� nabrze�a barier� ochronn�; 
 
11) plac zaznaczony na rysunku planu zagospodarowa� 

kompleksowo zieleni� urz�dzon�; 
 
12) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego 

jednostki – 30% (patrz § 12 pkt 15);  
 

§ 27. Ustalenia dla terenu o funkcji komunikacja – 
usługi towarzysz�ce oznaczonego na rysunku planu 
symbolem KU 
 

1. Przeznaczenie terenu: 
 
  1) przeznaczenie podstawowe:  
 

a) mała stacja paliw z ograniczonym zakresem usług. 
 

2. Zasady ochrony �rodowiska zgodnie z ustaleniami § 9. 
 

3. Zasady zagospodarowania jednostki planu KU: 
 
  1) dojazd na teren zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) wysoko�� zabudowy 1 kondygnacja; 
 
  3) wszelkie funkcje zwi�zane z obsług� komunikacyjn� 

terenu rozwi�zywa� w obr�bie  jednostki KU. 
 

§ 28. KK – Tereny kolejowe – zamkni�te – wył�czone 
z ustale� planu. 
 

§ 29. Ustalenia dla terenu infrastruktury technicznej 
oznaczonego na rysunku planu symbolem TE. 
 

1. Przeznaczenie terenu: 
 
  1) przeznaczenie podstawowe  
 

a) lokalizacja stacji transformatorowej. 
 

2. Zasady ochrony �rodowiska zgodnie z ustaleniami § 9. 
 
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania: 

 
  1) obiekt zlokalizowany w miejscu wyeksponowanym. 

Zadba� o estetyk� wygl�du zewn�trznego, teren 
zagospodarowa� zieleni�. 

 
§ 30. Ustalenia dla terenu infrastruktury technicznej 

oznaczonego na rysunku planu symbolem TE*. 
Teren poło�ony w granicach morskiego portu na Zalewie 
Wi�lanym. 
 

1. Przeznaczenie terenu: 
 
  1) przeznaczenie podstawowe  
 

a) zabudowa techniczna Głównego punktu zasilania 
GPZ. 

 
2. Zasady ochrony �rodowiska i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego zgodnie z ustaleniami § 9. 
 
3. Zasady, parametry i wska�niki kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania: 
 
  1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) lokalizacja szpaleru zieleni wysokiej zgodnie z 

rysunkiem planu. 
 

§ 31. Ustalenia dla terenu zabudowy technicznej 
oznaczonego na rysunku planu symbolem TW. 
 

1. Przeznaczenie terenu: 
 
  1) przeznaczenie podstawowe  
 

a) zabudowa techniczna stacji uzdatniania wody. 
 

2. Zasady ochrony �rodowiska zgodnie z ustaleniami § 9. 
 

3. Zasady, parametry i wska�niki kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania: 
 
  1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) charakter zabudowy dostosowa� do przeznaczenia 

podstawowego terenu; 
 
  3) wysoko�� zabudowy – do 12 m.; 
 
  4) wysoko�� budowli (§ 12) nie ogranicza si�; 
 
  5) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego 

jednostki – 10% (patrz § 12 pkt 15); 
 

UKŁAD KOMUNIKACYJNY 
 

§ 32. 1. Ustaleniami planu obejmuje si�: 
 
  1) wyznaczenie pasów ulicznych wraz z przestrzeni� 

niezb�dn� do przeprowadzenia urz�dze� 
infrastruktury technicznej; 

 
  2) okre�lenie klasy ulic; 
 
  3) okre�lenie przekrojów ulic; 
 
  4) umiejscowienie okre�lonych elementów zagospodarowania 

pasów ulicznych (lokalizacja zjazdów, �cie�ki rowerowej, 
placów do zawracania pojazdów). 

 
2. Pasy uliczne wyznaczaj� linie rozgraniczaj�ce, 

których przebieg okre�la rysunek planu. 
 

3. Okre�lenie klasy ulicy, zgodne z Rozporz�dzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.  
Nr 43, poz. 430), zawiera § 33 uchwały. Dla 
poszczególnych klas ulic przyj�to oznaczenia: 
 
  1) KDZ dla ulicy zbiorczej; 
  2) KDL dla ulicy lokalnej; 
  3) KDD dla ulicy dojazdowej; 
  4) KDX dla ulicy ruchu pieszego; 
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4. Dla ulicy wewn�trznej przyj�to oznaczenie KDW. 

 
5. Okre�lenie przekroju ulicy lub poszczególnych jej 

odcinków oraz okre�lenie elementów zagospodarowania, 
których umiejscowienie jest obj�te ustaleniami planu, 
zawiera § 34 uchwały. 
 

6. Przebieg �cie�ki rowerowej - zgodnie z rysunkiem planu.  
 

§ 33. Ustala si� nast�puj�c� klasyfikacj� ulic na 
obszarze obj�tym ustaleniami planu: 
 

1. ulice zbiorcze Z: 
 
  1) ci�g ulic Sopocka, Zagonowa, Dojazdowa wraz z 

wiaduktem nad torami kolejowymi oznaczony 
symbolem 01.KDZ 1/2,  

 
  2) ulica nowoprojektowana oznaczona symbolem  

02.KDZ 1/2,  
 

2. ulice lokalne L: 
 
  1) ulica Zagonowa oznaczona symbolem 03.KDL 1/2,  
 
  2) odcinek ulicy Malborskiej oznaczony symbolem 

04.KDL 1/2,  
 
  3) ulica Rybna oznaczona symbolem 05.KDL 1/2, 
  
  4) ulica nowoprojektowana oznaczona symbolem  

06.KDL 1/2,  
 
  5) ulica Junaków oznaczona symbolem 07.KDL 1/2, 
 
  6) odcinek ulicy Malborskiej oznaczony symbolem 

08.KDL 1/2,  
 
  7) ulica nowoprojektowana oznaczona symbolem  

20.KDL 1/2,  
 

3. ulice dojazdowe D: 
 

istniej�ce i nowoprojektowane ulice oznaczone 
symbolami od 09.KDD 1/2 do 19.KDD 1/2. 

 
§ 34. 1. W wyznaczonych pasach ulicznych nale�y 

umie�ci�: 
 
  1) ci�g ulic Sopocka, Dojazdowa oznaczony symbolem 

01.KDZ 1/2: 
 

a) dwupasow� jezdni� o parametrach przewidzianych 
dla ulicy zbiorczej; 

b) wiadukt nad torami kolejowymi i estakada w ul. 
Dojazdowej; 

c) obustronne chodniki; 
d) jednostronn� �cie�k� rowerow� o szeroko�ci min. 

2 m, oddzielon� od jezdni pasem zieleni min. 2 m. 
 
  2) nowoprojektowana ulica 02.KDZ 1/2: 

 
a) dwupasow� jezdni� o parametrach przewidzianych 

dla ulicy zbiorczej; 
b) obustronne chodniki; 
c) jednostronn� �cie�k� rowerow� o szeroko�ci min. 

2 m, oddzielon� od jezdni pasem zieleni min. 2 m. 
 
  3) ulica Zagonowa, oznaczona symbolem 03.KDL 1/2: 

 
a) dwupasow� jezdni� o parametrach przewidzianych 

dla ulicy lokalnej; 
b) obustronne chodniki; 

 
  3) ulica Malborska, oznaczona symbolami 04.KDL 1/2, 

08.KDL 1/2: 
 
a) dwupasow� jezdni� o parametrach przewidzianych 

dla ulicy lokalnej; 
b) obustronne chodniki;  
c) przej�cie bezkolizyjne przez tory kolejowe; 

 
  5) ulica Rybna, oznaczona symbolem 05.KDL 1/2: 
 

a) dwupasow� jezdni� o parametrach przewidzianych 
dla ulicy lokalnej; 

b) obustronne chodniki. 
 
  6) nowoprojektowana ulica, oznaczona symbolem 

06.KDL 1/2: 
 

a) dwupasow� jezdni� o parametrach przewidzianych 
dla ulicy lokalnej; 

b) plac do zawracania pojazdów z miejscami 
parkingowymi; 

c) obustronne chodniki. 
 
  7) ulica Junaków, oznaczona symbolem 07.KDL 1/2: 
 

a) dwupasow� jezdni� o parametrach przewidzianych 
dla ulicy lokalnej; 

b) obustronne chodniki. 
 
  8) ulice dojazdowe, oznaczone symbolami od  

09.KDD 1/2 do 19.KDD 1/2. 
 

a) dwupasow� jezdni� o parametrach przewidzianych 
dla ulicy dojazdowej 

b) jednostronny chodnik; 
c) plac do zawracania pojazdów wg rysunku. 

 
  9) nowoprojektowana ulica, oznaczona symbolem 

20.KDL 1/2: 
 

a) dwupasow� jezdni� o parametrach przewidzianych 
dla ulicy lokalnej; 

b) obustronne chodniki. 
 

2. W pasach ulicznych wszystkich wymienionych w 
ust.1 ulic nale�y ponadto umie�ci�: 
 
  1) o�wietlenie, 
 
  2) ziele� przyuliczn�. 
 

3. Lokalizacji w pasach ulicznych dodatkowych pasów 
ruchu dla skr�caj�cych, pasów postojowych, przej�� dla 
pieszych, kiosków i obiektów małej architektury oraz sieci 
infrastruktury technicznej, które mog� by� w liniach 
rozgraniczaj�cych ulicy nie obejmuje si� ustaleniami 
planu. 
 

§ 35. Ustala si� nast�puj�ce zasady obsługi 
komunikacyjnej: 
 

1. Wymagany dost�p do drogi publicznej.  
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2. Program parkingowy zaspokajaj�cy potrzeby 
klientów i personelu, wyliczony według wska�ników 
rodzajowych dla poszczególnych funkcji. 
 

3. Minimalny standard zaspokojenia potrzeb parkingowych:  
 
  1) 1 stanowisko / 30 m² powierzchni u�ytkowej usług i biur; 
 
  2) 1 stanowisko / 10 zatrudnionych; 
 
  3) 1 stanowisko / 8 u�ytkowników sal widowiskowych,   

konferencyjnych; 
 
  4) 1 stanowisko / 6 miejsc konsumpcyjnych w lokalach 

gastronomicznych;  
 
  5) 1 stanowisko / 1 mieszkanie; 
 
 
 
 

 
USTALENIA KO�COWE 

 
§ 36. Stawk� procentow� słu��c� do naliczania opłaty 

od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w zwi�zku z 
uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, pobieran� na podstawie art.36 ust.4 
ustawy z dnia 27marca 2003 roku. o zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustala si� na 30% wzrostu warto�ci 
nieruchomo�ci na obszarze obj�tym ustaleniami planu. 
 

§ 37. Wykonanie uchwały powierza si�  
Prezydentowi Miasta. 
 

§ 38. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego.  
 

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej w Elbl�gu 
Janusz Nowak 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXIV/529/2009 
Rada Miejska w Elbl�gu 
z dnia 19 listopada 2009 r. 
 

 
 
 



B��������9���D$�E�
<$���0D�&�C�<C�!�C��$@FC�������($������� � �$���/A��
�

@�*���@

 
 
 



B��������9���D$�E�
<$���0D�&�C�<C�!�C��$@FC�������($������� � �$���/A��
�

@�*�*�@

 
 
 



B��������9���D$�E�
<$���0D�&�C�<C�!�C��$@FC�������($������� � �$���/A��
�

@�*�+�@

 
 
 



B��������9���D$�E�
<$���0D�&�C�<C�!�C��$@FC�������($������� � �$���/A��
�

@�*���@

 
 
 



B��������9���D$�E�
<$���0D�&�C�<C�!�C��$@FC�������($������� � �$���/A��
�

@�*���@

 
 
 



B��������9���D$�E�
<$���0D�&�C�<C�!�C��$@FC�������($������� � �$���/A��
�

@�*���@

 
 



B��������9���D$�E�
<$���0D�&�C�<C�!�C��$@FC�������($������� � �$���/A��
�

@�*�>�@

Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXIV/529/2009 
Rada Miejska w Elbl�gu 
z dnia 19 listopada 2009 r. 
w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
terenu Osiek-Junaków w Elbl�gu 

 
Rozstrzygni �cie w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscow ego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu Osiek-Junaków w Elbl �gu 
 
w zwi�zku z wyło�eniem projektu w/w planu do publicznego wgl�du w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia  
2009 roku i ponownie w okresie od dnia 22 czerwca do dnia 20 lipca 2009 roku.  
 

Nieuwzgl�dnione przez Prezydenta Miasta Elbl�g uwagi wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu Osiek-Junaków w Elbl�gu przekazane zostały Radzie Miejskiej w Elbl�gu, zgodnie z procedur� 
przewidzian� w art. 17, pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,  
poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880, Dz. U. z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz.1413). 
 
Zgłoszone uwagi, nieuwzgl�dnione przez Prezydenta Miasta Elbl�g, dotycz�: 
 

1. Wnosz�cy: wła�ciciel działek nr 1/18, 1/19, usytuowanych przy ulicy Rybnej w Elbl�gu. 
Tre�� uwagi: wnosi o: 
  1) zw��enie terenu WF do 10 m. z mo�liwo�ci� rozszerzenia według potrzeb 
  2) przedłu�enie ulicy Rybnej do poł�czenia z ulic� 14.KDD1/2. 
 

2. Wnosz�cy: wła�ciciel działki nr 102/24, usytuowanej przy ulicy Dojazdowej w Elbl�gu. 
Tre�� uwagi: wnosi o: 
  1) rozszerzenie dopuszczalno�ci u�ytkowej terenu UT2* o funkcj� mieszkaniow�; 
  2) zwi�kszenie wysoko�ci nowych obiektów z 16 m. na 22 m. 
 

3. Wnosz�cy: wła�ciciele działek nr 102/22, 102/23 usytuowanych przy ulicy Dojazdowej w Elbl�gu. 
Tre�� uwagi: wnosi o: 
  1) rozszerzenie dopuszczalno�ci u�ytkowej terenu UT2* o funkcj� mieszkaniow�. 
 

4. Wnosz�cy: wła�ciciel działki nr 45/1, usytuowanej przy ulicy Sopockiej w Elbl�gu. 
Tre�� uwagi: wnosi o: 
  1) przesuni�cie drogi 01.KDZ 1/2 w stron� stacji paliw NESTE pozostawiaj�c w stanie nienaruszonym obiekt usługowy wła�ciciela. 
 
Rada Miejska w Elbl�gu po przeanalizowaniu powy�szych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu Osiek-Junaków w Elbl�gu rozstrzyga, i� nie uwzgl�dnia si� ich w planie. 
 
 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXIV/529/2009 
Rada Miejska w Elbl�gu 
z dnia 19 listopada 2009 r. 
w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
terenu Osiek-Junaków w Elbl�gu 

 
 

Rozstrzygni �cie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwes tycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nale�� do zada� własnych gminy – miasto Elbl �g oraz zasadach ich finansowania dla miejscowego pl anu 

zagospodarowania przestrzennego terenu Osiek-Junakó w w Elbl �gu na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu pr zestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2004 r.  
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r.  Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 200 6 r. Nr 45, poz. 319  

i Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880 Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz .1237 i Nr 220, 
poz.1413) 

 
I. Rodzaje inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy i koszt szacunkowy  
ich realizacji.  
 
W ramach zada� własnych gmina – miasto Elbl�g na terenie obj�tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
terenu Osiek-Junaków w Elbl�gu realizuje budow�, przebudow� i modernizacj� układu komunikacyjnego wraz z niezb�dnymi 
sieciami uzbrojenia terenu.  
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Lp. Nazwa obiektu inwestycji infrastruktury J.m. 
Wielko�� inwestycji 

wg planu 
miejscowego 

Cena 
jednostkowa 

(zł) 
Warto�� inwestycji 

1 

Wykupienie terenów zabudowanych i niezabudowanych 
przewidzianych w planie pod komunikacj� i ziele� 
publiczn� b�d�cych własno�ci� prywatn� i oddanych w 
u�ytkowanie wieczyste (pozyskanie cz��ci w/w gruntów 
mo�e tak�e nast�pi� w drodze zamiany) 

m2 38.183  3.902.300,00 

2 Wydatki zwi�zane z zapewnieniem lokali zamiennych m2 600 2.700,00 1.620.000,00 

3 
Ulice modernizowane (01.KDZ, 03.KDL, 04.KDL, 
05.KDL, 07.KDL, 08.KDL, 09.KDD, 10.KDD)  m2 19.397 598,00 11.599.400,00 

4 Wiadukt nad torami kolejowymi (01.KDZ) m2 2.159 6.499,00 14.031.300,00 

5 
Kładka dla pieszych nad torami kolejowymi 
 (04.KDL i 08.KDL) m2 126 2.669,00 336.300,00 

6 Ulica nowoprojektowana (02.KDZ) – jednojezdniowa  
z obustronnym chodnikiem  m2 2.205 402,00 886.400,00 

7 Ulice nowoprojektowane (06.KDL, 20.KDL) – 
jednojezdniowe z obustronnym chodnikiem m2 2.100 381,00 800.100,00 

8 
Ulice nowoprojektowane (11.KDD, 12.KDD, 13.KDD, 
14.KDD, 15.KDD, 16.KDD, 17.KDD, 18.KDD, 19.KDD) – 
jednojezdniowe z jednostronnym chodnikiem 

m2 14.329 266,00 3.811.500,00 

9 Linia o�wietlenia zewn�trznego ulic m 11.372 131,00 1.489.700,00 
10 Parkingi m2 5.800 192,00 1.113.600,00 
11 Kanalizacja deszczowa - odwodnienie odcinków jezdni m 2.661 1.059 2.818.000,00 

12 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w kształcie 
spacerowego bulwaru nadrzecznego (WF) m2 3.408 179,00 610.100,00 

13 Zagospodarowanie terenów zielonych (ZP) - trawniki m2 6.331 19,00 120.300,00 
RAZEM koszty budowy infrastruktury 43.139.000,00 

 
Uwaga! Ceny jednostkowe nie zawieraj� podatku VAT. 
 
II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy. 
Zasady finansowania w/w inwestycji: 
 
  1) Budowa, przebudowa i modernizacja ulic realizowana z bud�etu gminy; istniej� mo�liwo�ci ubiegania si�  

o dofinansowanie (dotacje i fundusze) oraz współfinansowanie na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem lub 
sponsorem; 

 
  2) sieci uzbrojenia ulic (kanalizacja deszczowa) realizowane s� przez odpowiednie przedsi�biorstwa bran�owe posiadaj�ce 

koncesj�, istnieje mo�liwo�� ubiegania si� o dofinansowanie (dotacje i fundusze) oraz współfinansowanie na podstawie 
umowy z zainteresowanym inwestorem lub sponsorem w ramach przebudowy i budowy ulic; 

 
  3) finansowanie infrastruktury technicznej gmina realizuje w oparciu o ka�dorocznie uchwalony bud�et obejmuj�cy wysoko�� 

finansowania i przedmiot finansowania; ka�dego roku gmina mo�e wyst�pi� o pozyskanie �rodków celowych (dotacje 
 i inne fundusze). 

 
III. Uzasadnienie 
W ramach procedury planistycznej na podstawie art. 17 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu Osiek-Junaków  
w Elbl�gu sporz�dzono prognoz� skutków finansowych uchwalenia planu. Dokument jest dost�pny w Miejskim Biurze 
Urbanistycznym w Elbl�gu. 
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UCHWAŁA Nr LIII/600/09 

Rady Miasta Olsztyn 

z dnia 25 listopada 2009 r. 

 

w sprawie stawek podatku od nieruchomo �ci. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  

8 marca 1990 roku o samorz�dzie gminnym (Tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.,  
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, 

Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,  
z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,  
poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223,  
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 5 ust. 1 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 


