
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII.251.2013 

RADY MIASTA EŁKU 

z dnia 29 stycznia 2013 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego  

„Ełk – osiedle Jeziorna” 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 8, art. 15, art 27, art. 29 i art. 36 ust.4 ustawy z dnia  

27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn zm.), 

w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz art. 7 ust.1 pkt 1, art. 18 ust. 2, pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i uchwały nr 

XLVIII/447/10 Rady Miasta w Ełku z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – osiedle Jeziorna” oraz po stwierdzeniu 

zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku, uchwalonego 

uchwałą nr XVIII/170/2000 Rady Miasta Ełku z dnia 26 kwietnia 2000 r. zmienionego uchwałą nr VIII/56/03 

Rady Miasta Ełku z dnia 28 kwietnia 2003 r., uchwałą nr LII/486/10 Rady Miasta Ełku z dnia 27 kwietnia  

2010 r. oraz uchwałą XVI.139.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 31 stycznia 2012 r., uchwala się co następuje:  

Rozdział 1. 
Ustalenia wstępne  

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – osiedle 

Jeziorna”, zwaną dalej planem, w granicach jak na rysunku planu.  

2. Granice planu zostały określone uchwałą nr XLVIII/447/10 Rady Miasta Ełku z dnia 26 stycznia 2010 r. 

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego 

 „Ełk – osiedle Jeziorna”.  

3. Plan składa się z następujących elementów, podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:  

1) ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały;  

2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;  

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały;  

4) rozstrzygnięcia o sposobie, realizacji określonych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiących załącznik nr 3 

 do niniejszej uchwały.  

§ 2. 1. Ustala się następującą interpretację użytych symboli i pojęć:  

1) nieprzekraczalna linia zabudowy – jest to linia, której nie mogą przekraczać żadne elementy budynku; linia 

ta nie obowiązuje dla sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;  
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2) teren - oznacza teren o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, który został wyznaczony 

na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i posiada oznaczenie: numer porządkowy, symbol literowy 

oraz przypisane ustalenia w niniejszej uchwale;  

3) adaptacja zabudowy – dopuszczenie wykonania wszelkich prac budowlanych na istniejącej zabudowie 

zgodnie z ustaleniami planu;  

4) zabudowa istniejąca – obiekty budowlane zrealizowane lub takie, dla których w dniu wejścia w życie 

planu, istnieje prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę; do zabudowy istniejącej nie zalicza się 

samowoli budowlanych;  

5) działka istniejąca – działka wydzielona geodezyjnie przed wejściem w życie planu;  

6) usługi osiedlowe – są to usługi o nieuciążliwym charakterze, takie jak handel w obiektach o powierzchni 

sprzedaży poniżej 2000 m
2
, gastronomia, administracja, placówki kultury, opieki zdrowotnej, socjalnej 

i społecznej, bankowość itp.;  

7) reklama – za reklamę uważa się płaski znak oraz przestrzenną instalację związaną z promowaniem 

działalności gospodarczej, produktów, usług, imprez.  

2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a niezdefiniowane powyżej, należy rozumieć zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami, a w przypadku ich braku, zgodnie z ich ogólnym 

rozumieniem słownikowym.  

§ 3. 1. Plan określa następujące rodzaje przeznaczenia:  

1) MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;  

2) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

3) MWU – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z dopuszczeniem usług osiedlowych;  

4) MNU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem usług osiedlowych;  

5) U – teren zabudowy usługowej;  

6) ZP – teren zieleni urządzonej;  

7) E – teren urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej;  

8) KDL – teren drogi publicznej klasy lokalnej;  

9) KDD – teren drogi publicznej klasy dojazdowej;  

10) KDW – teren drogi wewnętrznej;  

11) KXX – teren drogi pieszej.  

§ 4. Rysunek planu zawiera następujące oznaczenia:  

1. Granice terenu objętego planem.  

2. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.  

3. Nieprzekraczalne linie zabudowy.  

4. Linie podziału wewnętrznego z tolerancją ± 5,0 m, przy zachowaniu zasad podziału określonych 

w planie.  

5. Oznaczenia przeznaczenia terenów składające się z liczb i liter, które oznaczają:  

1) kolejny numer porządkowy terenu, określonego liniami rozgraniczającymi – oznaczenia cyfrowe;  

2) symbol przeznaczenia – oznaczenie literowe jak w §3.  

6. Oznaczenia informacyjne:  

1) ciąg pieszo rowerowy,  

2) budynki istniejące,  

3) orientacyjną strefę oddziaływania linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV,  
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4) pas techniczny.  

7. Ideogram infrastruktury technicznej.  

Rozdział 2. 
Ustalenia ogólne  

§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1. Zakazuje się wznoszenia tymczasowych budynków usługowych, gospodarczych i garażowych, 

z wyjątkiem obiektów wznoszonych na czas budowy.  

2. Zakazuje się wznoszenia ogrodzeń pełnych i z żelbetowych elementów prefabrykowanych.  

3. Dopuszcza się ogrodzenia od strony dróg do wysokości 1,40 m, z materiałów tradycyjnych, jak metal, 

kamień, drewno, ceramika budowlana.  

4. Na całym obszarze planu dopuszcza się lokalizację wszelkich zadań, służących realizacji inwestycji celu 

publicznego, związanych z infrastrukturą techniczną. Ich realizacja na poszczególnych terenach musi być 

zgodna z przepisami odrębnymi i zasadami współżycia społecznego.  

5. Ustala się następujące zasady umieszczania reklam i szyldów:  

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolnostojących;  

2) dopuszcza się reklamy o powierzchni do 3,0 m² na budynkach; konstrukcja reklamy nie może wystawać 

dalej niż 0,12 m od lica budynku. W przypadku reklam na wysięgniku prostopadłym do lica budynku, 

zewnętrzna krawędź reklamy nie może wystawać poza ścianę na odległość większą niż 1,30 m;  

3) wyklucza się stosowanie oświetlenia pulsacyjnego reklam;  

4) dopuszcza się umieszczanie reklam okazjonalnych w formie banerów i przenośnych nośników 

informacyjnych, związanych z okolicznościowymi imprezami na okres nie dłuższy niż 21 dni.  

6. Ustala się następujące zasady lokalizacji garaży na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:  

1) dopuszcza się lokalizację garaży wolnostojących lub bliźniaczych na granicy dwóch działek sąsiednich 

oraz wbudowanych w budynek mieszkalny, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;  

2) budynki te winny rodzajem i kolorem pokrycia oraz kątem nachylenia dachu nawiązywać do budynków 

mieszkalnych na poszczególnych działkach budowlanych;  

3) wysokość garaży nie może przekraczać 3,0 m licząc od poziomu terenu w najwyższym jego punkcie 

w obrysie budynku, do okapu dachu;  

4) na pojedynczej działce budowlanej, zlokalizowanej na terenie oznaczonym symbolem MN, dopuszcza się 

lokalizację jednego budynku mieszkalnego i garażowego, przy czym łączna powierzchnia zabudowy nie 

może być większa niż 25% powierzchni działki budowlanej, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią 

inaczej.  

7. Dopuszcza się zabudowę działek, na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, niespełniających 

parametrów określonych w §9, jeżeli zostały one wydzielone przed uprawomocnieniem się planu, 

z zachowaniem warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

8. Ustala się następujące zasady lokalizacji placów zabaw dla dzieci na terenach zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, oznaczonej symbolem MW i mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, oznaczonej symbolem 

MWU:  

1) place zabaw lokalizować w sąsiedztwie budynków w odległości nie większej niż 20,0 m;  

2) każdy budynek winien posiadać w swoim sąsiedztwie plac zabaw;  

3) dopuszcza się lokalizację jednego placu zabaw na potrzeby większego zespołu budynków, pod warunkiem 

zapewnienia wymaganej odległości oraz zapewnienia dostępności do placu z każdego budynku, bez 

potrzeby przekraczania wewnętrznych ciągów komunikacji kołowej;  

4) plac zabaw w miarę możliwości lokalizować od strony południowej lub zachodniej kwartału;  

5) powierzchnia placu zabaw nie może być mniejsza niż 200 m.
2
.  
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§ 6. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1. Zgodnie z przepisami Prawa Ochrony Środowiska, dotyczącymi dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku:  

1) przeznaczenia terenów, oznaczone symbolami: MN, MW, MNU, MWU zalicza się do kategorii terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;  

2) przeznaczenie terenu, oznaczone symbolem U, zalicza się do kategorii terenów przeznaczonych pod 

budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;  

3) przeznaczenie terenu, oznaczone symbolem 12ZP, zalicza się do kategorii terenów przeznaczonych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe.  

2. Istniejące pojedyncze drzewa i zespoły zieleni należy wkomponować w projektowane zagospodarowanie 

terenów, o ile nie jest to sprzeczne z uwarunkowaniami wynikającymi z bezpieczeństwa ludzi, środowiska i mienia.  

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:  

1. Na terenie objętym planem nie występują udokumentowane obiekty o wartości historyczno – kulturowej.  

2. W przypadku natrafienia na zabytki archeologiczne, na etapie realizacji planu, istnieje obowiązek (na 

podstawie art 33 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) niezwłocznego 

powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o znalezisku. W miejscu odkrycia stanowiska 

archeologicznego należy przeprowadzić przedinwestycyjne badania sondażowo – rozpoznawcze*.  

§ 8. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej:  

1. W zagospodarowaniu przestrzeni publicznych należy przewidzieć udogodnienia dla osób 

niepełnosprawnych.  

2. Pozostałe zasady zagospodarowania terenów przestrzeni publicznej zawarte są w ustaleniach 

szczegółowych.  

§ 9. Zasady podziału nieruchomości.  

1. 1. Wielkość działek budowlanych zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, nie może być mniejsza  

niż 1000 m², a szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 22,0 m, chyba że ustalenia szczegółowe 

stanowią inaczej.  

2. Wielkość działek budowlanych zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, nie może być mniejsza niż 

5000 m².  

3. Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną dopuszcza się zabudowę istniejących działek, 

niespełniających parametrów wymienionych w pkt. 1 i 2 na warunkach jak w §5 ust. 7.  

§ 10. Zasady modernizacji, budowy i rozbudowy systemów komunikacji:  

1. Obszar objęty planem obsługują drogi publiczne klasy lokalnej (ul. Baranki i ul. św. Maksymiliana M. 

Kolbego), drogi publiczne klasy dojazdowej oraz projektowane drogi wewnętrzne.  

2. Drogi w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowy wielorodzinnej muszą spełniać wymogi dróg 

pożarowych.  

3. Drogi pożarowe muszą przebiegać w odległości od 5 do 15 m od dłuższego boku projektowanych 

budynków.  

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:  

1. W zakresie gospodarki wodnej ustala się:  

1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej;  

2) rezerwuje się miejsce na sieć wodociągową w pasach drogowych oraz pasach technicznych.  

2. W zakresie gospodarki ściekowej ustala się:  

1) nakaz odprowadzania ścieków z terenów zabudowy siecią kanalizacji sanitarnej do kanalizacji miejskiej;  

2) rezerwuje się miejsce na sieć kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych oraz pasach technicznych;  
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3) sieci i przyłącza muszą spełniać wymogi sieci przeciwpożarowych.  

3. W zakresie kanalizacji deszczowej ustala się:  

1) wody opadowe z dachów, terenów dróg i powierzchni utwardzonych odprowadzać docelowo do kanalizacji 

deszczowej;  

2) wody opadowe na terenach zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, zagospodarować w granicach 

poszczególnych działek budowlanych lub odprowadzać do kanalizacji deszczowej po jej wybudowaniu;  

3) rezerwuje się miejsce na sieć kanalizacji deszczowej w pasach drogowych.  

4. W zakresie zasilania w energię elektryczną ustala się:  

1) zasilanie w energię elektryczną siecią kablową nn ze stacji transformatorowej;  

2) rezerwuje się tereny pod sieć elektryczną się w pasach drogowych.  

5. W zakresie telekomunikacji ustala się:  

1) sieć telekomunikacyjną należy lokalizować jako podziemną;  

2) rezerwuje się miejsce na sieć telekomunikacyjną w pasach drogowych.  

6. W zakresie gospodarki cieplnej ustala się zaopatrzenie w ciepło z sieci miejskiej oraz z lokalnych, 

niskoemisyjnych kotłowni lub źródeł indywidualnych przy zastosowaniu paliw ekologicznych 

(nośniki przyjazne środowisku).  

7. Istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, kolidujące z przyszłym zainwestowaniem,  

należy przebudować po uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci*.  

8. W zakresie gospodarki odpadami ustala się nakaz czasowego gromadzenia odpadów w granicach działek 

budowlanych z możliwością ich segregacji i obowiązkiem wywożenia na składowisko odpadów lub do zakładu 

utylizacyjnego.  

Rozdział 3. 
Ustalenia szczegółowe  

§ 12. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 1MWU:  

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług osiedlowych 

w parterach budynków.  

2. Zasady kształtowania zabudowy:  

1) wysokość budynków: do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe;  

2) dachy wielospadowe, o nachyleniu połaci do 45º, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem 

dachówkopodobnym w odcieniu ceglastej czerwieni;  

3) dopuszcza się dachy płaskie;  

4) zakazuje się lokalizacji budynków gospodarczych;  

5) garaże lokalizować wyłącznie jako wielostanowiskowe, podziemne;  

6) w projekcie zagospodarowania terenu przewidzieć małą architekturę.  

3. Zasady zagospodarowania terenu:  

1) powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 30% powierzchni działki budowlanej;  

2) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 35% powierzchni działki budowlanej;  

3) zasady lokalizacji placów zabaw jak w §5 ust. 8;  

4) nieprzekraczalne linie zabudowy:  

a) od linii rozgraniczającej drogi 24KDW i 20KDW – 10,0 m,  

b) od linii rozgraniczającej ścieżkę pieszą – 25,0 m;  
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5) budynki lokalizować jedną z elewacji równolegle do linii rozgraniczającej drogi 20KDW;  

6) miejsca postojowe zapewnić na terenie, do którego inwestor posiada tytuł prawny, w ilości:  

a) nie mniej niż 1,5 miejsca postojowego na lokal mieszkalny, w tym co najmniej 25% miejsc w poziomie piwnic,  

b) nie mniej niż 3 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych w usługach;  

7) zasady uzbrojenia w infrastrukturę techniczną zgodnie z §11;  

8) dostępność komunikacyjna do terenu z dróg wewnętrznych 24KDW i 20KDW.  

§ 13. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 2MW i 3MW:  

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.  

2. Zasady kształtowania zabudowy:  

1) wysokość budynków: od pięciu do dziewięciu kondygnacji nadziemnych, przy czym najwyższe budynki 

winny być usytuowane od strony drogi 18KDL (ul. św. M. M. Kolbego);  

2) dachy wielospadowe, o nachyleniu połaci do 45º, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem 

dachówkopodobnym w odcieniu ceglastej czerwieni;  

3) dopuszcza się dachy płaskie;  

4) zakazuje się lokalizacji budynków gospodarczych;  

5) garaże lokalizować wyłącznie jako wielostanowiskowe, podziemne;  

6) dopuszcza się usługi osiedlowe w parterach budynków;  

7) w projekcie zagospodarowania terenu przewidzieć małą architekturę.  

3. Zasady zagospodarowania terenów:  

1) powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 30% powierzchni działki budowlanej;  

2) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 40% powierzchni działki budowlanej;  

3) zasady lokalizacji placów zabaw jak w §5 ust. 8;  

4) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających dróg:  

a) od linii rozgraniczającej drogi 18KDL – 10,0 m,  

b) od linii rozgraniczającej drogi 17KDL – 30,0 m,  

c) pozostałe nieprzekraczalne linie zabudowy, jak na rysunku planu;  

5) budynki lokalizować jedną z elewacji równolegle do linii zabudowy;  

6) miejsca postojowe zapewnić na terenie, do którego inwestor posiada tytuł prawny, w ilości nie mniej 

 niż 1,5 miejsca postojowego na lokal mieszkalny, w tym co najmniej 25% miejsc na poziomie piwnic,  

7) zasady uzbrojenia w infrastrukturę techniczną jak w §11;  

8) dostępność komunikacyjna:  

a) terenu 2MW z dróg wewnętrznych 26KDW i 27KDW,  

b) terenu 3MW z drogi wewnętrznej 26KDW;  

9) dopuszcza się wydzielenie nowych dróg wewnętrznych pożarowych w miarę potrzeb, zgodnie z zasadami 

w §10. 

§ 14. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 4MW:  

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.  
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2. Zasady kształtowania zabudowy:  

1) wysokość budynków: od trzech do pięciu kondygnacji nadziemnych;  

2) dachy wielospadowe, o nachyleniu połaci do 45º, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem 

dachówkopodobnym w odcieniu ceglastej czerwieni;  

3) dopuszcza się dachy płaskie;  

4) zakazuje się lokalizacji budynków gospodarczych;  

5) garaże lokalizować wyłącznie jako wielostanowiskowe, podziemne;  

6) w projekcie zagospodarowania terenu przewidzieć małą architekturę.  

3. Zasady zagospodarowania terenu:  

1) powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 35% powierzchni działki budowlanej;  

2) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni działki budowlanej;  

3) zasady lokalizacji placów zabaw jak w §5 ust. 8;  

4) nieprzekraczalne linie zabudowy:  

a) od linii rozgraniczających drogi 20KDW – 12,0 m,  

b) pozostałe linie zabudowy jak na rysunku planu;  

5) budynki lokalizować jedną z elewacji równolegle do linii zabudowy;  

6) miejsca postojowe zapewnić na terenie, do którego inwestor posiada tytuł prawny, w ilości nie mniej niż 

1,5 miejsca postojowego na lokal mieszkalny, w tym co najmniej 25% miejsc na poziomie piwnic;  

7) zasady uzbrojenia w infrastrukturę techniczną jak w §11;  

8) dostępność komunikacyjna terenu z dróg wewnętrznych 20KDW, 26KDW i 27KDW;  

9) dopuszcza się wydzielenie nowych dróg wewnętrznych pożarowych w miarę potrzeb zgodnie z zasadami 

w §10.  

§ 15. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 5MW:  

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.  

2. Zasady kształtowania zabudowy:  

1) wysokość budynków: od trzech do pięciu kondygnacji nadziemnych;  

2) dachy wielospadowe, o nachyleniu połaci do 45º, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem 

dachówkopodobnym w odcieniu ceglastej czerwieni;  

3) dopuszcza się dachy płaskie;  

4) zakazuje się lokalizacji budynków gospodarczych;  

5) garaże lokalizować wyłącznie jako wielostanowiskowe, podziemne;  

6) w projekcie zagospodarowania terenu przewidzieć małą architekturę.  

3. Zasady zagospodarowania terenu:  

1) powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 35% powierzchni działki budowlanej;  

2) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni działki budowlanej;  

3) zasady lokalizacji placów zabaw jak w § 5;  

4) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających ulic:  

a) św. Dominika Savio, biskupa E. Samsela i św. Rafała Kalinowskiego - 12,0 m,  

b) św. M. M. Kolbego – 6,0 m;  
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5) budynki lokalizować jedną z elewacji równolegle do linii zabudowy;  

6) miejsca postojowe zapewnić na terenie, do którego inwestor posiada tytuł prawny, w ilości nie mniej  

niż 1,5 miejsca postojowego na lokal mieszkalny, w tym co najmniej 25% miejsc na poziomie piwnic;  

7) zasady uzbrojenia w infrastrukturę techniczną jak w §11;  

8) dostępność komunikacyjna terenu z dróg publicznych (poza terenem opracowania).  

§ 16. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 6MNU:  

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług osiedlowych.  

2. Zasady kształtowania zabudowy:  

1) adaptuje się istniejącą zabudowę;  

2) dla nowej zabudowy mieszkaniowej ustala się parametry:  

a) wysokość budynków: dwie kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe,  

b) dachy symetryczne, wielospadowe, o nachyleniu połaci 35º do 45º, kryte dachówką ceramiczną  

lub materiałem dachówkopodobnym w odcieniu ceglastej czerwieni,  

c) poziom rzędnej parteru nie może być wyższy niż 45 cm, licząc od poziomu terenu w najwyższym 

jego punkcie, w obrysie budynku;  

3) dla zabudowy gospodarczej lub garażowej ustala się parametry:  

a) powierzchnia zabudowy budynków gospodarczych i garażowych na działce nie może przekroczyć 50 m
2
, 

b) wysokość budynków: jedna kondygnacja nadziemna z poddaszem nieużytkowym, do wysokości 3,0 m, 

licząc od poziomu terenu do okapu dachu,  

c) dachy symetryczne, o nachyleniu połaci 25° do 45°, kryte materiałem identycznym jak w budynku 

mieszkalnym,  

d) w elewacjach stosować materiały, jak w budynku mieszkalnym,  

e) poziom rzędnej parteru nie może być wyższy niż 45 cm, licząc od poziomu terenu w najwyższym jego 

punkcie, w obrysie budynku;  

4) dopuszcza się budynek usługowy dobudowany do budynku mieszkalnego lub wolnostojący 

o następujących parametrach:  

a) wysokość budynku do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

b) dach symetryczny, wielospadowy, o nachyleniu połaci 25º do 45º, kryty dachówką ceramiczną lub 

materiałem dachówkopodobnym w odcieniu ceglastej czerwieni,  

c) poziom rzędnej parteru nie może być wyższy niż 45 cm, licząc od poziomu terenu w najwyższym jego 

punkcie, w obrysie budynku.  

3. Zasady zagospodarowania terenu:  

1) powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 40% powierzchni działki budowlanej;  

2) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni działki budowlanej;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających dróg:  

a) 17KDL – 30,0 m,  

b) 21KDW – 6,0 m.  

c) 20KDW – jak na rysunku planu;  

4) budynki lokalizować jedną z elewacji równolegle do linii zabudowy;  
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5) miejsca postojowe zapewnić na terenie, do którego inwestor posiada tytuł prawny, w ilości:  

a) nie mniej niż 2 miejsca postojowe na lokal mieszkalny,  

b) nie mniej niż 3 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych;  

6) zasady uzbrojenia w infrastrukturę techniczną jak w §11;  

7) dostępność komunikacyjna terenu z drogi 21KDW i 22KDW.  

§ 17. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 7MN:  

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

2. Zasady kształtowania zabudowy:  

1) adaptuje się istniejącą zabudowę;  

2) dla adaptowanej i nowej zabudowy ustala się następujące parametry:  

a) wysokość budynków: dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,  

b) dachy wielospadowe, symetryczne, o nachyleniu połaci 35º do 45º, kryte dachówką ceramiczną lub 

materiałem dachówkopodobnym w odcieniu ceglastej czerwieni,  

c) poziom rzędnej parteru nie może być wyższy niż 45 cm, licząc od poziomu terenu w najwyższym jego 

punkcie, w obrysie budynku;  

3) dla zabudowy gospodarczej lub garażowej ustala się parametry:  

a) powierzchnia zabudowy: budynków gospodarczych i garażowych na działce nie może przekroczyć 50 m
2
, 

b) wysokość budynków: jedna kondygnacja nadziemna z poddaszem nieużytkowym, do wysokości 3,0 m, 

licząc od poziomu terenu do okapu dachu,  

c) dachy symetryczne o nachyleniu połaci 25° do 45°, kryte materiałem identycznym jak w budynku 

mieszkalnym,  

d) w elewacjach stosować materiały jak w budynku mieszkalnym,  

e) poziom rzędnej parteru nie może być wyższy niż 45 cm, licząc od poziomu terenu w najwyższym jego 

punkcie, w obrysie budynku.  

3. Zasady zagospodarowania terenu:  

1) powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 25% powierzchni działki budowlanej;  

2) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 50% powierzchni działki budowlanej;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;  

4) budynki lokalizować jedną z elewacji równolegle do istniejącego budynku;  

5) zasady uzbrojenia w infrastrukturę techniczną jak w §11;  

6) dostępność komunikacyjna z drogi 19KDD i 28KDW.  

§ 18. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 8MN:  

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

2. Zasady kształtowania zabudowy:  

1) adaptuje się istniejącą zabudowę;  

2) dla adaptowanej i nowej zabudowy ustala się następujące parametry:  

a) wysokość budynków: dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,  

b) dachy wielospadowe, symetryczne, o nachyleniu połaci 35º do 45º, kryte dachówką ceramiczną lub 

materiałem dachówkopodobnym w odcieniu ceglastej czerwieni,  

c) poziom rzędnej parteru nie może być wyższy niż 45 cm, licząc od poziomu terenu w najwyższym jego 

punkcie, w obrysie budynku;  
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3) dla zabudowy gospodarczej lub garażowej ustala się parametry:  

a) powierzchnia zabudowy budynków gospodarczych i garażowych na działce nie może przekroczyć 35 m
2
, 

b) wysokość budynków: jedna kondygnacja z poddaszem nieużytkowym, do wysokości 3,0 m, licząc od 

poziomu terenu do okapu dachu,  

c) dachy dwuspadowe, symetryczne o nachyleniu połaci 25° do 45°, kryte materiałem identycznym jak 

w budynku mieszkalnym,  

d) w elewacjach stosować materiały jak w budynku mieszkalnym,  

e) poziom rzędnej parteru nie może być wyższy niż 45 cm, licząc od poziomu terenu w najwyższym jego 

punkcie, w obrysie budynku.  

3. Zasady zagospodarowania terenu:  

1) powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 25% powierzchni działki budowlanej;  

2) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 50% powierzchni działki budowlanej;  

3) dla działek o powierzchni powyżej 2000 m², obowiązują następujące parametry:  

a) powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 300 m²,  

b) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 60% powierzchni działki budowlanej;  

4) nieprzekraczalne linie zabudowy  

a) od linii rozgraniczających dróg 21KDW i 22KDW – 6,0 m,  

b) od drogi pieszej 31KXX – 6,0 m;  

5) budynki lokalizować jedną z elewacji równolegle do linii zabudowy;  

6) zasady uzbrojenia w infrastrukturę techniczną jak w § 11;  

7) dostępność komunikacyjna terenu z dróg wewnętrznych 21KDW, 22KDW i 28KDW.  

§ 19. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9MNa, 9MNb:  

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

2. Zasady kształtowania zabudowy:  

1) adaptuje się istniejącą zabudowę;  

2) dla adaptowanej i nowej zabudowy ustala się następujące parametry:  

a) wysokość budynków: dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,  

b) dachy wielospadowe, symetryczne, o nachyleniu połaci od 35º do 45º, kryte dachówką ceramiczną lub 

materiałem dachówkopodobnym w odcieniu ceglastej czerwieni,  

c) poziom rzędnej parteru nie może być wyższy niż 45 cm, licząc od poziomu terenu w najwyższym jego 

punkcie, w obrysie budynku;  

3) dla zabudowy gospodarczej lub garażowej ustala się parametry:  

a) powierzchnia zabudowy budynków gospodarczych i garażowych na działce nie może przekroczyć 50 m
2
, 

b) wysokość budynków: jedna kondygnacja nadziemna, z poddaszem nieużytkowym, do wysokości 3,0 m, 

licząc od poziomu terenu do okapu dachu,  

c) dachy dwuspadowe, symetryczne, o nachyleniu połaci 25° do 45°, kryte materiałem identycznym jak 

w budynku mieszkalnym,  

d) w elewacjach stosować materiały jak w budynku mieszkalnym,  

e) poziom rzędnej parteru nie może być wyższy niż 45 cm, licząc od poziomu terenu w najwyższym jego 

punkcie, w obrysie budynku.  
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3. Zasady zagospodarowania terenu:  

1) dla działek o powierzchni do 1000 m², powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 30%, 

a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 50% powierzchni działki budowlanej;  

2) dla działek o powierzchni powyżej 1000 m², powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 25%, 

a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 60% powierzchni działki budowlanej;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy:  

a) od linii rozgraniczającej dróg 22KDW, 24KDW – 6,0 m,  

b) od linii rozgraniczającej drogi 20KDW – 10,0 m oraz jak na rysunku planu,  

c) od linii rozgraniczającej drogi 23 KDW i drogi pieszej 30KXX – jak na rysunku planu,  

d) od dróg pieszych 29KXX, 31KXX – 6,0 m;  

4) budynki lokalizować jedną z elewacji równolegle do linii zabudowy;  

5) zasady uzbrojenia w infrastrukturę techniczną jak w §11;  

6) dostępność komunikacyjna terenu z dróg wewnętrznych 22KDW, 23KDW, 24KDW.  

§ 20. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10MN:  

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

2. Zasady kształtowania zabudowy:  

1) adaptuje się istniejącą zabudowę;  

2) dla adaptowanej i nowej zabudowy ustala się następujące parametry:  

a) wysokość budynków: dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,  

b) dachy wielospadowe, symetryczne, o nachyleniu połaci od 35º do 45º, kryte dachówką ceramiczną lub 

materiałem dachówkopodobnym w odcieniu ceglastej czerwieni,  

c) poziom rzędnej parteru nie może być wyższy niż 45 cm, licząc od poziomu terenu w najwyższym jego 

punkcie, w obrysie budynku;  

3) dla zabudowy gospodarczej lub garażowej ustala się parametry:  

a) powierzchnia zabudowy budynków gospodarczych i garażowych na działce nie może przekroczyć 50 m
2
, 

b) wysokość budynków: jedna kondygnacja nadziemna z poddaszem nieużytkowym, do wysokości 3,0 m, 

licząc od poziomu terenu do okapu dachu,  

c) dachy dwuspadowe, symetryczne, o nachyleniu połaci 25° do 45°, kryte materiałem identycznym jak 

w budynku mieszkalnym,  

d) w elewacjach stosować materiały jak w budynku mieszkalnym,  

e) poziom rzędnej parteru nie może być wyższy niż 45 cm, licząc od poziomu terenu w najwyższym jego 

punkcie, w obrysie budynku.  

3. Zasady zagospodarowania terenu;  

1) powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 25% powierzchni działki budowlanej;  

2) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 50% powierzchni działki budowlanej;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, jak na rysunku planu;  

4) budynki lokalizować jedną z elewacji równolegle do linii zabudowy;  

5) zasady uzbrojenia w infrastrukturę techniczną jak w §11;  

6) dostępność komunikacyjna istniejącej zabudowy z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem 

17KDL (ul. Baranki);  
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7) dostępność komunikacyjna:  

a) dla projektowanej zabudowy z dróg 20KDW, 25KDW i 26KDW,  

b) dla istniejącej zabudowy, z istniejących zjazdów, z drogi 17KDL;  

8) wzdłuż istniejącej magistrali wodociągowej, ustala się pas techniczny szerokości nie mniejszej niż 4,0 m, 

po 2,0 m od osi sieci:  

a) nakaz zapewnienia dostępności komunikacyjnej do magistrali wodociągowej,  

b) zakaz nasadzeń drzew i krzewów na terenie pasa technicznego,  

c) dopuszcza się nieutwardzoną ścieżkę pieszą na terenie pasa technicznego.  

§ 21. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 11U:  

1. Przeznaczenie – teren zabudowy usługowej.  

2. Na terenie lokalizować budynki usług osiedlowych, usług turystycznych, gastronomii i handlu  

oraz obiekty rekreacji stanowiące uzupełnienie funkcji bulwaru nadbrzeżnego.  

3. Dopuszcza się lokalizację obiektów usług oświaty i wychowania.  

4. Zasady kształtowania zabudowy:  

1) wysokość budynków: do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe;  

2) dachy wielospadowe, symetryczne, o nachyleniu połaci od 35º do 45º, kryte dachówką ceramiczną lub 

materiałem dachówkopodobnym w odcieniu ceglastej czerwieni;  

3) dopuszcza się dachy mansardowe, kryte jak wyżej;  

4) dla obiektów sportowych, obsługujących budynki oświatowe, nie określa się formy i pokrycia dachu;  

5) poziom rzędnej parteru nie może być wyższy niż 45 cm, licząc od poziomu terenu, w najwyższym jego 

punkcie, w obrysie budynku.  

5. Zasady zagospodarowania terenu:  

1) powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 20% powierzchni terenu;  

2) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni terenu;  

3) nieprzekraczalne linia zabudowy jak na rysunku planu;  

4) budynki lokalizować jedną z elewacji równolegle do linii zabudowy;  

5) miejsca postojowe zapewnić na terenie, do którego inwestor posiada tytuł prawny, w ilości niezbędnej do 

pełnienia określonej funkcji, lecz nie mniej niż 20 miejsc;  

6) dostępność komunikacyjna z drogi lokalnej poza granicami opracowania;  

7) zasady uzbrojenia w infrastrukturę techniczną jak w §11.  

§ 22. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 12ZP, 13ZP:  

1. Przeznaczenie – tereny zieleni urządzonej.  

2. Zasady zagospodarowania terenów:  

1) zakazuje się wznoszenia budynków;  

2) na terenie 12ZP wyznacza się przebieg ciągu pieszo-rowerowego, jak na rysunku planu;  

3) na terenie 12ZP dopuszcza się:  

a) urządzenia małej architektury,  

b) niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.  
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§ 23. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 14E, 15E i 16E:  

Przeznaczenie – tereny urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej.  

§ 24. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 17KDL:  

1. Przeznaczenie – teren drogi publicznej klasy lokalnej (ulica Baranki).  

2. Zasady zagospodarowania terenu:  

1) adaptuje się istniejącą funkcję;  

2) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z obowiązującymi podziałami geodezyjnymi (od 21 do 22 m). 

§ 25. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 18KDL:  

1. Przeznaczenie – teren drogi publicznej klasy lokalnej (ulica św. M. M. Kolbego).  

2. Zasady zagospodarowania terenu:  

1) adaptuje się istniejącą funkcję;  

2) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z obowiązującymi podziałami geodezyjnymi (ok. 25 m);  

3) dopuszcza się miejsca postojowe wzdłuż ulicy.  

§ 26. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 19KDD:  

1. Przeznaczenie – droga publiczna klasy dojazdowej (ul. Spacerowa).  

2. Zasady zagospodarowania terenu:  

rezerwuje się pas terenu na poszerzenie istniejącej drogi dojazdowej do szerokości 10,0 m w liniach 

rozgraniczających.  

§ 27. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 20KDW  

1. Przeznaczenie – tereny dróg dojazdowych, wewnętrznych.  

2. Zasady zagospodarowania terenów: szerokość drogi 20KDW w liniach rozgraniczających – 15,0 m.  

§ 28. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami: 21KDW, 22KDW, 23KDW, 24KDW, 25KDW, 

26KDW, 27KDW:  

1. Przeznaczenie – tereny dróg wewnętrznych.  

2. Zasady zagospodarowania terenów:  

1) szerokość drogi 23KDW w liniach rozgraniczających – 8,0 m;  

2) szerokość drogi 26 KDW w liniach rozgraniczających – 17,0 m;  

3) szerokość pozostałych dróg w liniach rozgraniczających – 10,0 m.  

4) wszystkie drogi winny być zakończone placem manewrowo – zwrotnym.  

§ 29. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 28KDW:  

1. Przeznaczenie – teren drogi wewnętrznej.  

2. Zasady zagospodarowania terenu; szerokość w liniach rozgraniczających 6,0 m.  

§ 30. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 29KXX, 30KXX, 31KXX, 32KXX:  

1. Przeznaczenie – teren drogi pieszej.  

2. Zasady zagospodarowania terenu: szerokość w liniach rozgraniczających 5,0 m.  

§ 31. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 33ZP:  

1. Przeznaczenie – tereny zieleni urządzonej.  

2. Zasady zagospodarowania terenu: zakazuje się wznoszenia budynków i budowli.  
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§ 32. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 34E:  

Przeznaczenie – teren urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej.  

Rozdział 4. 
Ustalenia końcowe  

§ 33. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 

7 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla całego obszaru objętego planem 

w wysokości 30%.  

§ 34. W granicach objętych niniejszym planem, traci moc miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego zwany „Ełk – osiedle Jeziorna” uchwalony uchwałą nr XLVI/396/06 Rady Miasta Ełku z dnia 

23 mają 2006 r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 115 

poz. 1848 z dnia 22 sierpnia 2006 r.  

§ 35. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.  

§ 36. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.  

§ 37. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Ełku 

Stefan Węgłowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

* Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

   - PN.4131.183.13 z dnia 6 marca 2013 r. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII.251.2013 

Rady Miasta Ełku 

z dnia 29 stycznia 2013 r. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII.251.2013 

Rady Miasta Ełku 

z dnia 29 stycznia 2013 r.  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu  

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

(Dz. U. z 2012 r. poz. 647) Rada Miasta Ełku postanawia, co następuje: 

1. Do projektu planu wniesiono uwagi w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, rozstrzygnięte jak niżej: 

1.1 Wykaz nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zwanego „Ełk – osiedle Jeziorna” na etapie: 

- pierwszego wyłożenia, które odbyło się w dniach od 18.06.2012 r. do 17.07.2012 r. oraz w obligatoryjnym 

terminie na składanie uwag tj. do dnia 1.08.2012 r. 

- drugiego wyłożenia, które odbyło się w dniach od 1.10.2012 r. do 29.10.2012 r. oraz w obligatoryjnym 

terminie na składanie uwag tj. do dnia 13.11.2012 r. 

 

L.p. 

Data 

wpływu 

uwagi 

Nazwisko 

 i imię, nazwa 

jednostki 

organizacyjnej 

i adres 

zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 

projektu 

planu dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Prezydenta 

Miasta Ełku w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady  

Miasta Ełku w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Uzasadnienie 

Uwaga 

uwzględniona 

Uwaga 

nieuwzględniona 

Uwaga 

uwzględniona 

Uwaga 

nieuwzględniona  

1 (1) 24.07.2012 […]* 

A. Wniosek o zmianę 

statusu drogi  

z wewnętrznej  

na publiczną 

3699 20KDW 

 

 

x 

 
 

 

x 

 

A. Projektowana droga 

przebiega po gruntach, 

znajdujących się w 

rękach osób prywatnych, 

w związku z wysokimi 

roszczeniami 

finansowymi oraz 

sprzeciwem właścicieli 

gruntów układ 

komunikacyjny należy 

zaprojektować jako sieć 

dróg wewnętrznych. 

B. Propozycja wykupienia 

przez Urząd całej działki, 

należącej do 

wnioskodawczyni, w 

związku z lokalizacją na 

działce sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej 

 

x 

  

x 

 

B. Nabywanie 

nieruchomości od osób 

fizycznych nie ma 

związku z procedurą 

uchwalania mpzp 

2 (1) 25.07.2012 […]* 

A. Wnioskodawca 

proponuje zbycie na rzecz 

miasta Ełku części działki, 

przeznaczonej w projekcie 

zmiany planu pod 

budownictwo 

jednorodzinne i 

wielorodzinne 

3702 1MWU, 10MN 
 

x 
 

x 

A. Nabywanie 

nieruchomości od osób 

fizycznych nie ma 

związku z procedurą 

uchwalania mpzp 

B. Wniosek o 

pozostawienie istniejącego 

planu zagospodarowania 

dla tego terenu. 

3697/13 

8MN, 22KDW, 

21KDW, 14E, 

6MNU, 28KDW  
x 

 
x 

B. Zmiana 

przedmiotowego planu 

uruchomiona została  

na pisemny wniosek 

kilkorga właścicieli 

terenów w obszarze 

planu, a na prowadzenie 

procedury 

przedmiotowej zmiany 

mpzp, trwające  

od 2010 r., miasto 

wydało znaczne kwoty, 

w związku z tym 

odstąpienie od niej na 

tak zaawansowanym 

etapie byłoby 
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niegospodarnością 

3 (1) 25.07.2012 […]* 

Wniosek o pozostawienie 

istniejącego planu 

zagospodarowania  

dla tego terenu 

Cały obszar 

zmiany planu 
Cały obszar 

 
x 

 
x 

Zmiana 

przedmiotowego planu 

uruchomiona została  

na pisemny wniosek 

kilkorga właścicieli 

terenów w obszarze 

planu (w tym 

wnioskodawczyni  

P. Chodkiewicz), a na 

prowadzenie procedury 

przedmiotowej zmiany 

mpzp, trwające  

od 2010 r., miasto 

wydało znaczne kwoty, 

w związku z tym 

odstąpienie od niej na 

tak zaawansowanym 

etapie byłoby 

niegospodarnością. 

4 (1) 25.07.2012 […]* 

Wnioskodawczyni nie 

zgadza się na budowanie 

osiedlowej ulicy 

(przedłużenie 

 ul. Jana Pawła II) 

3698/13 6MNU 
 

x 
 

x 

Projektowana droga 

przebiega po gruntach, 

znajdujących się w 

rękach osób prywatnych, 

w związku z wysokimi 

roszczeniami 

finansowymi oraz 

sprzeciwem właścicieli 

gruntów układ 

komunikacyjny należy 

zaprojektować jako sieć 

dróg wewnętrznych 

5 (1) 31.07.2012 […]* 

Wnioskodawca nie wyraża 

zgody na budowę 

przedłużenia  

ul. Jana Pawła II  

jako drogi lokalnej.  

3700 20KDW 
 

x 
 

x 

Projektowana droga 

przebiega po gruntach, 

znajdujących się w 

rękach osób prywatnych, 

w związku z wysokimi 

roszczeniami 

finansowymi oraz 

sprzeciwem właścicieli 

gruntów układ 

komunikacyjny należy 

zaprojektować jako sieć 

dróg wewnętrznych. 

6 (1) 
3.08.2012 

(po terminie) 
[…]* 

A. Wnioskodawcy  

kupili działki w czasie 

obowiązywania 

poprzedniego planu,  

kiedy w sąsiedztwie 

przewidziana była zieleń 

parkowa, następnie w 

wyniku zmiany mpzp  

teren usług turystycznych. 

Zmiana przeznaczenia 

tego obszaru nie będzie 

korzystna dla obu stron, 

wnioskodawcy obawiają 

się o zachowanie 

prywatności i 

bezpieczeństwo dzieci, 

ponieważ na posesjach 

właściciele mają prawo 

hodować psy obronne. 

Ponadto teren usług 

oświatowych zajmie  

teren bardzo atrakcyjny 

krajobrazowo i o bardzo 

dużej wartości rynkowej. 

3827/87 11UO x 

 

 

 

 

 

 

 

A. Lokalizacja terenu 

przeznaczonego na 

usługi oświatowe została 

zmieniona, ponieważ 

obszar wyznaczony w 

obowiązującym planie 

jest zbyt duży i zbyt 

odległy od istniejącej 

szkoły, przy której 

wybudowana jest  

już pełna infrastruktura 

sportowa, mająca 

obsługiwać wszystkie 

obiekty szkolne.  

W odpowiedzi na  

uwagę uwzględnia się 

jednak dopuszczenie 

zagospodarowania 

turystycznego 

 tego obszaru z 

pozostawieniem 

przeznaczenia 

oświatowego jako 

koniecznej rezerwy.  

Uwaga, uwzględniona 

przez Prezydenta Miasta, 

nie jest rozpatrywana 

przez Radę Miasta Ełku. 

B. Lokalizacja w tym 

miejscu wysokich, 

wielokondygnacyjnych 

budynków wieloro-

dzinnych nie współgra 

architektonicznie z już 

istniejącą, niską zabudową 

jednoro-dzinna, oraz 

będzie naruszała 

prywatność terenów 

zabudowy jednorodzinnej 

 i w znacznym stopniu 

 

 

część działek 

3827/88, 3703 i 

3701/2 

 

 

1MWU 

  

 

x 

  

 

x 

B. Na obszarze 1MWU 

przewidziana jest 

zabudowa  

wielorodzinna  

o wysokości 

 do 3 kondygnacji 

nadziemnych, w tym 

poddasze użytkowe, 

natomiast na  

sąsiednim obszarze, 

przeznaczonym pod 

zabudowę jednorodzinną 
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zmniejsza wartość 

 rynkową tych terenów 

(9MNb) przewiduje się 

wysokość 2 kondygnacji 

nadziemnych,  

co pozwala na 

zharmonizowanie 

wysokości zabudowy na 

całym obszarze. 

Nieruchomości przy  

ul. św. Wojciecha są 

znacznie oddalone od 

terenu 1MNU 

 (dzielą je kwartały 

11UO i 12ZP).  

Działki, położone  

w pobliżu jeziora są 

uznawane za atrakcyjne, 

wobec takiego waloru 

ich sąsiedztwo z 

pozostałych stron ma 

mniejsze znaczenie. 

7 (2) 29.10.2012 
[…]* 

 

Wnioskodawca informuje, 

że nie jest zainteresowany 

wykupem gruntu pod  

ulicę Jana Pawła II 

(biegnącą przez jego 

działkę) i nie wyraża  

zgody na budowę 

przedłużenia  

ul. Jana Pawła II 

 jako drogi wewnętrznej 

przez działkę nr 3700.  

3700 20KDW 
 

x 
 

x 

Na przedmiotowym 

terenie wydzielone są 

już działki budowlane, 

które powinny być 

skomunikowane. 

Wszystkie te działki 

stanowią własność 

prywatną, w związku 

 z czym układ 

komunikacyjny również 

należy zaprojektować 

jako sieć dróg 

wewnętrznych. 

8 (2) 13.11.2012 

[…]* 

 

A. Wnioskodawca nie 

wyraża zgody na 

ustanowienie drogi 

wewnętrznej na jego 

gruncie – powinna być ona 

publiczna. Pozostawienie 

drogi wewnętrznej, 

przebiegającej przez kilka 

działek prywatnych 

doprowadzi do konfliktów 

między tymi właścicielami.  

B. Wnioskodawca prosi o 

pozostawienie istniejącego 

planu zagospodarowania,  

a w przypadku braku takiej 

możliwości o wyłączenie 

jego działki z 

projektowanej zmiany 

planu. 

3702 

3697/13 

20KDW 

 
x 

 
x 

A. Projektowana droga 

przebiega po gruntach, 

znajdujących się w 

rękach osób prywatnych, 

w związku z wysokimi 

roszczeniami 

finansowymi oraz 

sprzeciwem właścicieli 

gruntów układ 

komunikacyjny należy 

zaprojektować jako sieć 

dróg wewnętrznych. 

 

B. Na prowadzenie 

procedury 

przedmiotowej zmiany 

mpzp, trwające  

od 2010 r., miasto 

wydało znaczne kwoty, 

w związku z tym 

odstąpienie od niej  

na tak zaawansowanym 

etapie byłoby 

niegospodarnością. 

 Nie ma możliwości,  

by wyłączyć jedną 

działkę z projektu, 

ponieważ jej ustalenia 

 z planu obowiązującego 

nie będą spójne z 

ustaleniami zmiany 

planu dla terenu 

bezpośrednio 

sąsiadującego. 

* W związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  

z tekstu uchwały dla celów publikacji zostały usunięte dane osobowe. 
W tym stanie rzeczy Rada Miasta Ełku nie znajduje kwalifikacji naruszenia interesu prawnego wnoszących uwagi, ponieważ 

działanie rady w sprawie mieści się w granicach obowiązujących norm materialnych i prawnych, uprawniających, w ramach ustawowej 

samodzielności planistycznej gminy samorządowej, do przeznaczenia przedmiotowego terenu na cele ustalone jak w projekcie planu. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII.251.2013 

Rady Miasta Ełku 

z dnia 29 stycznia 2013 r. 

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych rozstrzygnięć w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.  

Rada Miasta Ełku, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647), po zapoznaniu się z dokumentacją formalno-prawną dotyczącą 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – osiedle Jeziorna”, rozstrzyga,  

co następuje:  

W granicach zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – osiedle Jeziorna”, 

będą realizowane następujące zadania gminne z zakresu infrastruktury technicznej:  

* rozbudowa sieci wodociągowej,  

* rozbudowa sieci kanalizacyjnej,  

* urządzenie terenów zieleni.  

Inwestycje te realizowane przez gminę będą finansowane z następujących źródeł:  

a) środki własne budżetu miasta;  

b) środki UE i budżetu państwa pozyskiwane w ramach unijnych programów pomocowych;  

c) środki innych instytucji i i programów krajowych i międzynarodowych;  

d) kredyty i pożyczki, o ile inne źródła okażą się niewystarczające, a Rada Miasta wyrazi zgodę na taką 

formę finansowania.  

Pośrednim źródłem finansowania lub refinansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej będą:  

a) opłaty pobierane przez gminę od właścicieli nieruchomości na podstawie § 31 niniejszej uchwały;  

b) opłaty adiacenckie wnoszone przez właścicieli nieruchomości.  
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