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c) współpraca z podmiotami realizuj�cymi zadania z 
zakresu kultury fizycznej; 

 
d) utrzymywanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, 

terenów rekreacyjnych i urz�dze� sportowych; 
 
e) udost�pnianie obiektów sportowo-rekreacyjnych, 

terenów rekreacyjnych i urz�dze� sportowych; 
 
  2) w zakresie powierzonych inwestycji; 
 
  3) zwi�zane z zarz�dzaniem obiektami. 
 

Rozdział III 
Organizacja i zarz �dzanie 

 
§ 10. 1. O�rodkiem kieruje dyrektor i reprezentuje go 

na zewn�trz. 
 
2. Dyrektora O�rodka zatrudnia i zwalnia Prezydent 

Miasta Olsztyn. 
 
3. Dyrektor działaj�c zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami oraz niniejszym statutem podejmuje decyzje 
samodzielnie w ramach udzielonego przez Prezydenta 
Miasta Olsztyn pełnomocnictwa. 

 
4. Dyrektor odpowiada za wła�ciw� realizacj� zada� 

przypisanych O�rodkowi oraz za prawidłowe wykorzystanie 
powierzonych �rodków finansowo-rzeczowych. 

 
5. W czasie nieobecno�ci dyrektora O�rodka 

zast�puje go zast�pca dyrektora. 
 

§ 11. Do obowi�zków i uprawnie� dyrektora O�rodka 
nale�y w szczególno�ci: 
  1) zapewnienie wła�ciwej organizacji pracy, 

dokonywania podziału zada� dla poszczególnych 
stanowisk pracy; 

  2) wykonywanie czynno�ci wynikaj�cych ze stosunku 
pracy w stosunku do osób zatrudnionych w O�rodku; 

  3) podejmowanie decyzji w sprawach dotycz�cych 
merytorycznej działalno�ci O�rodka; 

  4) zapewnienie ochrony przeciwpo�arowej budynków i 
obiektów na terenie O�rodka; 

 

  5) zabezpieczenie mienia O�rodka przed kradzie�� i 
włamaniem. 

 
Rozdział IV 

Mienie O�rodka 
 

§ 12. Mienie O�rodka stanowi maj�tek Gminy Olsztyn 
przekazany O�rodkowi przez Prezydenta Miasta Olsztyn 
i mo�e by� wykorzystywane przez O�rodek jedynie do 
celów zwi�zanych z wykonaniem zada� statutowych 
przez O�rodek. 
 

Rozdział V 
Zasady gospodarki finansowej 

 
§ 13. O�rodek prowadzi gospodark� finansow� jako 

jednostka bud�etowa na zasadach okre�lonych w 
ustawie o finansach publicznych. 

 
§ 14. Podstaw� gospodarki finansowej O�rodka jest 

plan dochodów i wydatków, o którym mowa w ustawie o 
finansach publicznych. 

 
§ 15. O�rodek posiada odr�bny rachunek bankowy. 
 
§ 16. Ksi�gowo�� O�rodka prowadzona jest zgodnie 

z przepisami i według zasad stosowanych w 
rachunkowo�ci bud�etowej. 
 

Rozdział VI 
Kontrola 

 
§ 17. Kontrola zarz�dcza w O�rodku sprawowana jest 

w ramach obowi�zku nadzoru przez dyrektora, zast�pc� 
dyrektora, głównego ksi�gowego, kierowników komórek 
organizacyjnych i kierowników obiektów. 
 

Rozdział VII 
Postanowienia ko Bcowe 

 
§ 18. Statut O�rodka uchwala Rada Miasta Olsztyn. 
 
§ 19. Zmiany w Statucie mog� by� dokonywane w 

trybie okre�lonym dla jego uchwalenia. 
 

 
 
 

2054 

UCHWAŁA Nr LVIII/525/10 

Rady Miasta Ełku 

z dnia 31 sierpnia 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego terenu zwanego 

„EŁK-KONOPNICKIEJ”. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi�zku z art. 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku 
Nr 80, poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) 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 samorz�dzie gminnym       
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó�niejszymi 
zmianami) i uchwały Nr XXXVI/349/09 Rady Miasta Ełku 

z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przyst�pienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zwanego „Ełk-Konopnickiej” oraz po 
stwierdzeniu zgodno�ci ze Studium uwarunkowa� 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Ełku, uchwalonego Uchwał� Nr XVIII/170/2000 Rady 
Miasta Ełku z dnia 26 kwietnia 2000 roku, zmienionego 
Uchwał� Nr VIII/56/03 Rady Miasta Ełku z dnia
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28 kwietnia 2003 roku oraz zmienionego Uchwał� 
Nr LII/486/2010 Rady Miasta Ełku z dnia 27 kwietnia 
2010 roku, Rada Miasta Ełku uchwala zmian� 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
zwanego terenu „EŁK-KONOPNICKIEJ” zwan� dalej 
planem. 

 
Rozdział 1 

Ustalenia wst �pne 
 

§ 1. 1. Granice planu okre�la uchwała 
Nr XXXVI/349/09 Rady Miasta Ełku z dnia 28 kwietnia 
2009 r. w sprawie przyst�pienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
zwanego „EŁK-KONOPNICKIEJ” 

 
2. Plan składa si� z nast�puj�cych elementów 

podlegaj�cych uchwaleniu i opublikowaniu. 
 
  1) ustale� planu stanowi�cych tre�� niniejszej uchwały; 
 
  2) rysunku planu w skali 1:1000 stanowi�cego zał�cznik 

nr 1 do niniejszej uchwały; 
 
  3) rozstrzygni�cia o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu stanowi�cego zał�cznik nr 2 do 
niniejszej uchwały; 

 
  4) rozstrzygni�cia o sposobie realizacji okre�lonych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania stanowi�cych 
zał�cznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 1. Ustala si� nast�puj�c� interpretacj� u�ytych 

symboli i poj��: 
 
  1) linia zabudowy nieprzekraczalna - jest to linia 

wyznaczona na rysunku planu wzdłu� której 
obowi�zuje usytuowanie jednej z elewacji budynku 
z mo�liwo�ci� cofni�cia budynku w gł�b działki; 

 
  2) linia zabudowy obowi�zuj�ca - jest to linia jak wy�ej 

lecz bez mo�liwo�ci cofni�cia budynku w gł�b działki; 
 
  3) teren - oznacza teren o okre�lonym przeznaczeniu 

i zasadach zagospodarowania, który został 
wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj�cymi i posiada oznaczenie: numer 
porz�dkowy, symbol literowy oraz przypisane 
ustalenia w niniejszej uchwale; 

 
  4) zabudowa adaptowana - oznacza zabudow� 

istniej�c�. Obiekty adaptowane mog� podlega� 
przebudowie, rozbudowie, rozbiórce, rekonstrukcji, 
modernizacji lub nadbudowie zgodnie z ustaleniami 
planu. 

 
  5) kierunek kalenicy - nale�y rozumie� poło�enie 

głównej kalenicy bryły budynku; 
 
  6) k�t nachylenia dachu - jest to k�t pochylenia 

płaszczyzny połaci wzgl�dem płaszczyzny poziomej 
k�t nachylenia dachu nie odnosi si� do elementów 
takich jak: lukarny, naczółki, zadaszenia wej��; 

 
  7) szyld - za szyld uwa�a si� jednostronny, płaski lub 

dwustronny zamontowany na wysi�gniku 
prostopadłym do elewacji budynku, znak zawieraj�cy 

wył�cznie logo i nazw� firmy informacje o rodzaju 
prowadzonej działalno�ci; 

 
  8) reklama - za reklam� uwa�a si� płaskie znaki oraz 

przestrzenne instalacje zwi�zane z promowaniem 
działalno�ci gospodarczej, produktów, usług, imprez, 
nie b�d�ce szyldami. 

 
2. Poj�cia i okre�lenia u�yte w ustaleniach planu 

a nie zdefiniowane powy�ej nale�y rozumie� zgodnie 
z ogólnie obowi�zuj�cymi przepisami prawa, Polskimi 
Normami a wobec ich braku zgodnie z ich ogólnym 
znaczeniem słownikowym. 

 
§ 3. Przedmiotem ustale� planu s� warunki 

zabudowy i zagospodarowania terenów: 
 

  1. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
oznaczonej symbolem MW; 

 
  2. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

z dopuszczeniem usług nieuci��liwych oznaczone 
symbolem MW,U; 

 
  3. teren usług ogólnomiejskich U; 
 
  4. teren przeznaczony pod lokalizacj� obiektu 

handlowego o powierzchni sprzeda�y powy�ej      
2000 m2 oznaczony symbolem UC; 

 
  5. teren urz�dze� energetycznych oznaczony symbolem E; 
 
  6. Teren usług administracji oznaczony symbolem UA; 
 
  7. tereny dróg publicznych klasy zbiorczej oznaczone 

symbolem KDZ; 
 
  8. tereny dróg publicznych klasy lokalnej oznaczone 

symbolem KDL. 
 
§ 4. Rysunek planu obowi�zuje w nast�puj�cym 

zakresie: 
 
1. Granica terenu obj�tego planem. 
 
2. Linie rozgraniczaj�ce terenu o ró�nym 

przeznaczeniu lub ró�nych zasadach zagospodarowania. 
 
3. Nieprzekraczalne i obowi�zuj�ce linie zabudowy. 
 
4. Oznaczenia przeznaczenia terenów składaj�ce si� 

z liczb, liter, które okre�laj�: 
 
  1) kolejny porz�dkowy numer terenu okre�lonego liniami 

rozgraniczaj�cymi - oznaczenia cyfrowe; 
 
  2) symbol przeznaczenia - oznaczenie literowe jak w      

§ 3. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne 

 
§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego. 
 
1. Zakazuje si� lokalizacji tymczasowych obiektów 

usługowych, gospodarczych i gara�owych. 
 
2. Zakazuje si� lokalizacji reklam na samodzielnych 

wolno stoj�cych konstrukcjach. 
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3. Na całym terenie obj�tym planem dopuszcza si� 
lokalizacj� zada� słu��cych realizacji celów publicznych. 
Ich realizacja na poszczególnych terenach musi by� 
zgodna z przepisami odr�bnymi i zasadami współ�ycia 
społecznego. 

 
4. Wszelkie niezb�dne dla prawidłowego 

funkcjonowania obiekty i urz�dzenia mo�na realizowa� 
na ka�dym terenie zgodnie z przepisami odr�bnymi 
i zasadami współ�ycia społecznego. 

 
5. Zakazuje si� wznoszenia ogrodze� pełnych i z 

prefabrykowanych elementów �elbetowych. 
 
6. Dopuszcza si� ogrodzenia terenu od strony ulicy 

do wysoko�ci 1,40 m z materiałów tradycyjnych jak 
metal, kamie�, drewno, ceramika budowlana. 

 
§ 6. Zasady ochrony �rodowiska przyrody 

i krajobrazu kulturowego. 
 
1. Zgodnie z przepisami dotycz�cymi norm hałasu 

w �rodowisku, tereny: 
 
  1) oznaczone symbolem 1MW zalicza si� do terenów 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
 
  2) oznaczone symbolem 2MW,U, zalicza si� do 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 
 

2. Zaleca si� maksymaln� ochron� istniej�cego 
drzewostanu, ewentualna wycinka dopuszczona jest 
jedynie za zgod� i na warunkach wła�ciwego organu. 
 

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

 
1. Tereny obj�te granicami niniejszego planu znajduj� 

si� w granicach terenu wpisanego do rejestru zabytków 
na mocy decyzji WKZ z dnia 20 lutego 1979 r. (znak      
KL WKZ 534 17/D/79). 

 
2. Wszelkie działania inwestycyjne na terenie obj�tym 

wpisem do rejestru zabytków (w tym podziały geodezyjne 
i zmiany u�ytkowania) wymagaj� zgodnie z przepisami 
odr�bnymi, pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków; 

 
3. W elewacjach budynków nale�y stosowa� 

materiały tradycyjne jak: drewno, cegła, kamie�, tynk 
oraz pokrycia dachów dachówk� ceramiczn�; 

 
4. Roboty ziemne prowadzone na obszarze obj�tym 

planem nale�y poprzedzi� badaniami archeologicznymi 
lub prowadzi� pod nadzorem archeologicznym. 

 
§ 8. Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznej. 
 
1. Na istniej�cych budynkach szyldy i reklamy nie 

mog� przekracza� powierzchni do 3,0 m² a ich form� 
nale�y uzgodni� z wła�ciwymi słu�bami organów 
administracji samorz�du gminnego. 

 
2. Ograniczenie powierzchni szyldów i reklam nie 

obowi�zuje dla terenu 3UC. 
 
3. Zakazuje si� umieszczania urz�dze� reklamowych 

na ogrodzeniach od strony dróg (ulic). 
 

4. W zagospodarowaniu przestrzeni publicznych 
nale�y przewidzie� udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych. 

 
§ 9. Zasady modernizacji, zabudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
 
1. W zakresie komunikacji ustala si� jako 

obowi�zuj�ce: 
 
  1) obsługa komunikacyjna terenów z dróg (ulic) 

Moniuszki, M. Konopnickiej, Gda�skiej i                     
A. Mickiewicza; 

 
  2) miejsca postojowe zapewni� na terenach własnych 

działek w ilo�ci zgodnej z ustaleniami szczegółowymi. 
 

2. W zakresie infrastruktury technicznej ustala si� 
jako obowi�zuj�ce: 
 
  1) podł�czenie wszystkich budynków do miejskiej 

kanalizacji sanitarnej; 
 
  2) zaopatrzenie w wod� z sieci miejskiej; 
 
  3) wody opadowe z terenów dróg i powierzchni 

utwardzonych po odpowiednim podczyszczeniu 
odprowadzi� docelowo do kanalizacji deszczowej; 

 
  4) zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej; 
 
  5) sieci telekomunikacyjne i elektroenergetyczne 

z przył�czami prowadzi� jako kablowe; 
 
  6) sieci infrastruktury technicznej nale�y prowadzi� 

w liniach rozgraniczaj�cych dróg (ulic); 
 
  7) w przypadku wyst�pienia kolizji projektowanych sieci 

infrastruktury technicznej nale�y je przebudowa� 
w oparciu o wytyczne dysponenta sieci. 

 
§ 10. Sposoby i terminy tymczasowego u�ytkowania 

terenów. 
 
1. Do czasu lokalizacji projektowanych funkcji 

dopuszcza si� u�ytkowanie dotychczasowe. 
 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe dotycz �ce terenów 
wydzielonych liniami rozgraniczaj �cymi. 

 
§ 11. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego 

symbolem 1MW. 
 
1. Przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej. 
 

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr 
kultury: 
 
  1) teren znajduje si� w obszarze obj�tym wpisem do 

rejestru zabytków; 
 
  2) wszelkie działania inwestycyjne na terenie obj�tym 

wpisem do rejestru zabytków (w tym podziały 
geodezyjne i zmiany u�ytkowania) wymagaj� zgodnie 
z przepisami odr�bnymi, pozwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

 
3. Zasady kształtowania zabudowy: 
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  1) adaptuje si� istniej�c� zabudow� na warunkach 
okre�lonych przez wła�ciwego Konserwatora 
Zabytków; 

 
  2) dopuszcza si� lokalizacj� w parterach budynków 

mieszkalnych usług nieuci��liwych o powierzchni nie 
wi�kszej ni� 30 % powierzchni u�ytkowej budynków; 

 
  3) dopuszcza si� lokalizacj� murowanych gara�y 

i budynków o parametrach: 
 

a) wysoko�� budynków nie wi�ksza ni� 5,00 m od 
poziomu posadzki do najwy�szego punktu 
w kalenicy, 

 
b) geometri� dachu oraz rodzajem pokrycia winny 

nawi�zywa� do budynków mieszkalnych. 
 
4. Zasady zagospodarowania terenu: 

 
  1) powierzchnia działek budowlanych nie mo�e by� 

mniejsza ni� 1000 m²; 
 
  2) powierzchnia zabudowy nie mo�e by� wi�ksza ni� 

30 % powierzchni działki budowlanej; 
 
  3) powierzchnia biologicznie czynna nie mo�e by� 

mniejsza ni� 50 % powierzchni działki budowlanej; 
 
  4) obowi�zuj�ca linia zabudowy 6,0 m od linii 

rozgraniczaj�cej drogi oznaczonej symbolem 11KDL 
(ulica Moniuszki); 

 
  5) zabezpieczy� miejsca postojowe w obr�bie własnych 

działek: 
 

a) dla funkcji mieszkaniowej co najmniej 1,5 m na 
lokal mieszkalny; 

 
b) dla funkcji usługowej nie mniej ni� 2 miejsca 

postojowe na ka�de 100 m powierzchni 
u�ytkowej, 

 
  6) zasady uzbrojenia w infrastruktur� techniczn� jak 

w § 9; 
 
  7) dost�pno�� komunikacyjna terenu z drogi oznaczonej 

symbolem 11 KDL (ul. Moniuszki). 
 

§ 12. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego 
symbolem 2MW,U. 

 
1. Przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej 
nieuci��liwej. 

 
2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr 

kultury: 
 
  1) teren znajduje si� w obszarze obj�tym wpisem do 

rejestru zabytków; 
 
  2) wszelkie działania inwestycyjne na terenie obj�tym 

wpisem do rejestru zabytków (w tym podziały 
geodezyjne i zmiany u�ytkowania) wymagaj� zgodnie 
z przepisami odr�bnymi, pozwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

 
3. Zasady kształtowania zabudowy: 

 

  1) adaptuje si� istniej�c� zabudow� na warunkach 
okre�lonych przez wła�ciwego Konserwatora 
Zabytków; 

 
  2) dopuszcza si� w parterach budynków mieszkalnych 

lokalizacj� usług nieuci��liwych; 
 
  3) lokalizacj� kiosku przy skrzy�owaniu ul. Moniuszki 

i Gda�sk� ustala si� jako tymczasow�. 
 

4. Zasady zagospodarowania terenu: 
 
  1) powierzchnia zabudowy nie mo�e by� wi�ksza ni� 

30 % powierzchni działki budowlanej; 
 
  2) powierzchnia biologicznie czynna nie mo�e by� 

mniejsza ni� 20 % powierzchni działki budowlanej; 
 
  3) obowi�zuj�ca linia zabudowy w pierzei drogi 

oznaczonej symbolem 9 KDZ (ulicy Gda�skiej) oraz 
6,0 m od linii rozgraniczaj�cej drogi oznaczonej 
symbolem 11KDL (ulicy Moniuszki); 

 
  4) lokalizacja miejsc postojowych na terenie działki 

budowlanej w ilo�ci: 
 

a) dla funkcji mieszkalnej co najmniej 1 miejsce 
postojowe na lokal mieszkalny, 

 
b) dla funkcji usługowej nie mniej ni� 2 miejsca 

postojowe na 100 m² powierzchni u�ytkowej, 
 
  5) zasady uzbrojenia w infrastruktur� techniczn� jak w   

§ 9; 
 
  6) dost�pno�� komunikacyjna z dróg oznaczonych 

symbolem 9KDZ (ul. Gda�skiej) i 11KDL (ul. Moniuszki). 
 

§ 13. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego 
symbolem 3UC. 

 
1. Przeznaczenie - teren przeznaczony pod 

lokalizacj� obiektu handlowego o powierzchni sprzeda�y 
powy�ej 2000 m². 

 
2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr 

kultury: 
 
  1) teren znajduje si� w obszarze obj�tym wpisem do 

rejestru zabytków; 
 
  2) wszelkie działania inwestycyjne na terenie obj�tym 

wpisem do rejestru zabytków (w tym podziały 
geodezyjne i zmiany u�ytkowania) wymagaj� zgodnie 
z przepisami odr�bnymi, pozwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

 
3. Zasady kształtowania zabudowy: 

 
  1) dopuszcza si� adaptacj� istniej�cego budynku 

(dawnego szpitala) na warunkach konserwatorskich; 
 
  2) �ciana wschodnia i zachodnia istniej�cego budynku 

dawnego szpitala powinny by� odsłoni�te, w taki 
sposób aby uwypukli� pełn� szeroko�� 
przedmiotowego obiektu oraz kształt jego dachu. 

 
  3) zabudow� kształtowa� jako jednorodny zespół 

architektoniczny w postaci zwartego kompleksu; 
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  4) wysoko�� zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych 
w tym poddasze u�ytkowe (do 16 m od �redniego 
poziomu gruntu do najwy�szego punktu dachu 
(kalenicy); 

 
  5) dopuszcza si� podniesienie do 4 kondygnacji 

w cz��ci multimedialnej (do 23 m od �redniego 
poziomu gruntu do najwy�szego punktu dachu 
(kalenicy); 

 
  6) pokrycie dachu od strony frontowej pozostawi� 

z dachówki ceramicznej; 
 
  7) dla nowej zabudowy dopuszcza si� inne rodzaje 

dachów; 
 
  8) wskazane jest stosowanie w elewacji budynków cegły 

ceramicznej nietynkowanej, drewna, tynków 
w kolorach od białego do jasnych pasteli; 

 
  9) nie dopuszcza si� lokalizacji budynków 

gospodarczych. 
 

4. Zasady zagospodarowania terenu: 
 
  1) powierzchnia zabudowy nie mo�e by� wi�ksza ni� 

75 % powierzchni działki budowlanej; 
 
  2) powierzchnia biologicznie czynna nie mo�e by� 

mniejsza ni� 10 % powierzchni działki budowlanej; 
 
  3) zakazuje si� wznoszenia ogrodze� pełnych oraz 

z prefabrykowanych elementów �elbetowych; 
 
  4) zakazuje si� wznoszenia ogrodze� od strony dróg 

oznaczonych symbolami 10KDZ (ul. A. Mickiewicza) 
i 9KDZ (ul. Gda�ska); 

 
  5) linie zabudowy - obowi�zuj�ca i nieprzekraczalna - 

18,0 m od linii rozgraniczaj�cej drogi oznaczonej 
symbolem 10KDZ (ul. A. Mickiewicza); 

 
  6) nieprzekraczalna linia zabudowy 4,0 m od linii 

rozgraniczaj�cej drogi oznaczonej symbolem 9KDZ 
(ulicy Gda�skiej oraz cz��ciowo od ul.                        
A. Mickiewicza); 

 
  7) dopuszcza si� podpiwniczenie budynku oraz 

lokalizacj� podziemnego parkingu; 
 
  8) zapewni� miejsca postojowe w ramach własno�ci 

nieruchomo�ci w ilo�ci nie mniej ni� 2,5 miejsca 
postojowego na 100 m² powierzchni sprzeda�y; 

 
  9) zasady uzbrojenia w infrastruktur� techniczn� jak 

w § 9; 
 
  10) dost�pno�� komunikacyjna z dróg oznaczonych 

symbolami 9KDZ (ul. Gda�skiej), 12KDL               
(ul. M. Konopnickiej) oraz 10KDZ                          
(ul. A. Mickiewicza); 

 
  11) dopuszcza si� istniej�cy zjazd do ulicy oznaczonej 

symbolem 10KDZ (ul. A. Mickiewicza); 
 
  12) dopuszcza si� przejazdy bramowe. 
 

§ 14. Ustalenia szczegółowe dla terenów 
oznaczonych symbolami 4UA, 5UA. 

 

1. Przeznaczenie - teren usług administracji. 
 
2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr 

kultury. 
 
  1) teren znajduje si� w obszarze obj�tym wpisem do 

rejestru zabytków; 
 
  2) wszelkie działania inwestycyjne na terenie obj�tym 

wpisem do rejestru zabytków (w tym podziały 
geodezyjne i zmiany u�ytkowania) wymagaj� zgodnie 
z przepisami odr�bnymi, pozwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

 
3. Zasady kształtowania zabudowy: 

 
  1) adaptuje si� istniej�c� zabudow�; 
 
  2) dla zabudowy adaptowanej i nowej ustala si� 

parametry: 
 

a) wysoko�� zabudowy nie mo�e by� wi�ksza ni� 
4 kondygnacje naziemne w tym u�ytkowe 
poddasze (nie wi�cej ni� 14,0 m licz�c od 
�redniego poziomu gruntu do najwy�szego punktu 
dachu (kalenicy)), 

 
b) dachy dwu lub wielopołaciowe kryte dachówk� 

ceramiczn� w odcieniach czerwieni lub br�zu 
o k�cie nachylenia 30º do 45º lub dachy 
mansardowe, 

 
  3) nie dopuszcza si� nowych budynków gospodarczych, 

wiat, gara�y itp. 
 

4. Zasady zagospodarowania terenu: 
 
  1) powierzchnia zabudowy nie mo�e by� wi�ksza ni� 

50 % powierzchni działki budowlanej; 
 
  2) powierzchnia biologicznie czynna nie mo�e by� 

mniejsza ni� 30 % powierzchni działki budowlanej; 
 
  3) zachowa� istniej�cy drzewostan na zasadach jak 

w § 6 p.2; 
 
  4) zakazuje si� wznoszenia ogrodze� od strony ulic 

z prefabrykowanych elementów �elbetowych; 
 
  5) dopuszcza si� ogrodzenia od strony ulic do 

wysoko�ci 1,40 m z materiałów tradycyjnych jak: 
ceramika budowlana, kamie�, drewno, metal; 

 
  6) kierunek kalenic dla budynków równoległy do drogi 

oznaczonej symbolem 12KDL (ul. M. Konopnickiej); 
 
  7) wskazane jest stosowanie w elewacjach budynków 

cegły ceramicznej nietynkowanej, drewna, tynków 
w kolorach od białego do jasnych pasteli; 

 
  8) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii 

rozgraniczaj�cej dróg oznaczonych symbolami: 
a) 12KDL (ulicy M. Konopnickiej) - 4,0 m, 
b) 10KDZ (ulicy A. Mickiewicza) - 18,0 m, 
c) 11KDL (ulicy Moniuszki) - 6,0 m; 

 
  9) dost�pno�� komunikacyjna terenów: 

a) 4UA z dróg 12KDL (ul. M. Konopnickiej) i 11KDL 
(ul. Moniuszki); 

b) 5UA z drogi 12KDL (ul. M. Konopnickiej); 



G������!�=��,�� ��
F�-� %��� ��F����I�!�B2��*��!��$�����E9D�� � C����CD13�
�

B�013D�B�

  10) zapewni� miejsca postojowe na terenie własnych 
działek budowlanych w ilo�ci nie mniej ni� 2 miejsca 
postojowe na 100 m² powierzchni u�ytkowej; 

 
  11) zasady uzbrojenia w infrastruktur� techniczn� jak 

w § 9. 
 

§ 15. Ustalenia szczegółowe dla terenów 
oznaczonych symbolami 6U, 7U. 

 
1. Przeznaczenie - terenu usług ogólnomiejskich. 
 
2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr 

kultury: 
 
  1) teren znajduje si� w obszarze obj�tym wpisem do 

rejestru zabytków; 
 
  2) wszelkie działania inwestycyjne na terenie obj�tym 

wpisem do rejestru zabytków (w tym podziały 
geodezyjne i zmiany u�ytkowania) wymagaj� zgodnie 
z przepisami odr�bnymi, pozwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

 
3. Zasady kształtowania zabudowy: 

 
  1) adaptuje si� istniej�c� zabudow�; 
 
  2) parametry zabudowy: 

a) wysoko�� zabudowy nie mo�e by� wi�ksza ni� 
trzy kondygnacje naziemne w tym u�ytkowe 
poddasze, 

 
  3) dachy dwu lub wielopołaciowe kryte dachówk� 

ceramiczn� w odcieniach czerwieni lub br�zu o k�cie 
nachylenia połaci 30º do 45º lub dachy mansardowe; 

 
  4) nie dopuszcza si� lokalizacji nowych budynków 

gara�owych, gospodarczych, wiat itp. 
 

4. Zasady zagospodarowania terenów: 
 
  1) powierzchnia zabudowy nie mo�e by� wi�ksza ni� 

60 % powierzchni działki budowlanej; 
 
  2) powierzchnia biologicznie czynna nie mo�e by� 

mniejsza ni� 20 % powierzchni działki budowlanej; 
 
  3) zachowa� istniej�cy drzewostan na zasadach jak 

w § 6 p. 2; 
 
  4) zakazuje si� wznoszenia ogrodze� od strony ulic 

z prefabrykowanych elementów �elbetowych; 
 
  5) dopuszcza si� ogrodzenia od strony ulic do 

wysoko�ci 1,40 m z materiałów tradycyjnych jak: 
ceramika budowlana, kamie�, drewno, metal; 

 
  6) kierunek kalenic równoległy do drogi oznaczonej 

symbolem 12KDL (ul. M. Konopnickiej); 
 
  7) wskazane jest stosowanie w elewacjach budynków 

cegły ceramicznej nietynkowanej, drewna, tynków 
w kolorach od białego do jasnych pasteli; 

 
  8) nieprzekraczalna linia zabudowy 4,0 m od linii 

rozgraniczaj drogi 12KDL; 
 
  9) dost�pno�� komunikacyjna terenów z drogi 12KDL 

(ul. M. Konopnickiej); 

  10) zapewni� miejsca postojowe na terenie własnych 
działek budowlanych w ilo�ci nie mniej ni� 2 miejsca 
postojowe na 100 m² powierzchni u�ytkowej; 

 
  11) zasady uzbrojenia w infrastruktur� techniczn� jak 

w § 9. 
 

§ 16. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego 
symbolem 8E. 

 
1. Przeznaczenie - teren urz�dze� elektro-

energetycznych (stacja transformatorowa). 
 
2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr 

kultury: 
 
  1) teren znajduje si� w obszarze obj�tym wpisem do 

rejestru zabytków; 
 
  2) wszelkie działania inwestycyjne na terenie obj�tym 

wpisem do rejestru zabytków (w tym podziały 
geodezyjne i zmiany u�ytkowania) wymagaj� zgodnie 
z przepisami odr�bnymi, pozwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

 
3. Zasady kształtowania zabudowy: 

  1) adaptuje si� istniej�c� zabudow�; 
  2) powierzchnia zabudowy 100 % powierzchni działki 

budowlanej; 
  3) obowi�zuj�ca linia zabudowy w linii rozgraniczaj�cej 

drogi oznaczonej symbolem 9KDZ (ul. Gda�ska); 
  4) dost�pno�� komunikacyjna z drogi oznaczonej 

symbolem 9KDZ (ul. Gda�ska). 
 

§ 17. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego 
symbolem 9KDZ. 

 
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy 

zbiorczej (ul. Gda�ska). 
 
2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr 

kultury: 
  1) teren znajduje si� w obszarze obj�tym wpisem do 

rejestru zabytków; 
  2) wszelkie działania inwestycyjne na terenie obj�tym 

wpisem do rejestru zabytków (w tym podziały 
geodezyjne i zmiany u�ytkowania) wymagaj� zgodnie 
z przepisami odr�bnymi, pozwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

 
3. Zasady zagospodarowania terenu: 

  1) wymagane parametry; 
a) szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych nie mo�e 

by� mniejsza ni� 17,0 m; 
b) szeroko�� jezdni 7,0 m; 
c) obustronne chodniki; 

  2) dopuszcza si� lokalizacj� infrastruktury technicznej 
w liniach rozgraniczaj�cych ulic; 

  3) dopuszcza si� lokalizacj� miejsc postojowych 
w liniach rozgraniczaj�cych ulic; 

  4) dopuszcza si� wjazdy na działki na terenach 
oznaczonych symbolami 2 MWU i 3UC; 

  5) wskazane uzupełnienie drzewostanu wzdłu� drogi. 
 

§ 18. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego 
symbolem 10KDZ. 

 
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy 

zbiorczej (ulica A. Mickiewicza). 
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2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr 
kultury: 
  1) teren znajduje si� w obszarze obj�tym wpisem do 

rejestru zabytków; 
  2) wszelkie działania inwestycyjne na terenie obj�tym 

wpisem do rejestru zabytków (w tym podziały 
geodezyjne i zmiany u�ytkowania) wymagaj� zgodnie 
z przepisami odr�bnymi, pozwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

 
3. Zasady zagospodarowania terenu: 

  1) wymagane parametry techniczne: 
a) szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 20,0 m, 
b) szeroko�� jezdni 9,0 m, 
c) obustronne chodniki, 

  2) dopuszcza si� lokalizacj� infrastruktury technicznej 
w liniach rozgraniczaj�cych drogi; 

  3) dopuszcza si� lokalizacj� miejsc postojowych 
w liniach rozgraniczaj�cych drogi; 

  4) dopuszcza si� istniej�cy wjazd na działk� na terenie 
oznaczonym symbolem 3 UC; 

  5) wskazane uzupełnienie drzewostanu wzdłu� drogi. 
 

§ 19. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego 
symbolem 11KDL. 

 
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy 

lokalnej (ulica Moniuszki). 
 
2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr 

kultury: 
  1) teren znajduje si� w obszarze obj�tym wpisem do 

rejestru zabytków; 
  2) wszelkie działania inwestycyjne na terenie obj�tym 

wpisem do rejestru zabytków (w tym podziały 
geodezyjne i zmiany u�ytkowania)wymagaj� zgodnie 
z przepisami odr�bnymi, pozwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

 
3. Zasady zagospodarowania terenu: 

  1) wymagane parametry techniczne: 
a) szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych nie mo�e 

by� mniejsza ni� 10,0 m, 
b) szeroko�� jezdni 6,0 m, 
c) obustronne chodniki, 

  2) dopuszcza si� lokalizacj� infrastruktury technicznej 
w liniach rozgraniczaj�cych drogi; 

  3) dopuszcza si� wjazdy na działki zlokalizowane na 
terenie oznaczonym symbolem 1MW. 

 
§ 20. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego 

symbolem 12KDL. 
 
1. Przeznaczenie - droga publiczna klasy lokalnej 

(ulica M. Konopnickiej). 
 

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr 
kultury: 
  1) teren znajduje si� w obszarze obj�tym wpisem do 

rejestru zabytków; 
  2) wszelkie działania inwestycyjne na terenie obj�tym 

wpisem do rejestru zabytków (w tym podziały 
geodezyjne i zmiany u�ytkowania)wymagaj� zgodnie 
z przepisami odr�bnymi, pozwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

 
3. Zasady zagospodarowania terenu: 

  1) wymagane parametry techniczne: 
a) szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 15,0 m, 
b) szeroko�� jezdni 7,0 m, 
c) obustronne chodniki, 

  2) dopuszcza si� lokalizacj� infrastruktury technicznej 
w liniach rozgraniczaj�cych drogi; 

  3) dopuszcza si� zjazdy na działki na terenach 
oznaczonych symbolami 3UC, 4UA, 5UA, 6U i 7U; 

  4) wskazane uzupełnienie drzewostanu wzdłu� drogi. 
 

Rozdział 4 
Ustalenia ko Bcowe 

 
§ 21. Wysoko�� stawek procentowych 

 
Ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczeniu 

opłaty o której mowa w art. 36 ustawy z dnia z 7 marca 
2003 r. o planowaniu przestrzennym dla całego terenu 
w granicach opracowania w wysoko�ci 30 %. 

 
§ 22. W granicach opracowania planu inwestycje celu 

publicznego, nale��c� do zada� własnych gminy 
stanowi� drogi publiczne oznaczone symbolami 9KDZ, 
10KDZ, 11KDL, 12KDL. 

 
§ 23. Traci moc miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu poło�onego w Ełku, 
ograniczonego ulicami A. Mickiewicza, Gda�sk�, 
Moniuszki zwanego „Ełk-Konopnickiej” uchwalonego 
Uchwał� Nr V/33/03 Rady Miasta Ełku z dnia 31 stycznia 
2003 roku (Dz. U. Woj. Warmi�sko-Mazurskiego Nr 26, 
poz. 403 z dnia 5 marca 2003 r.) na obszarze obj�tym 
niniejsz� uchwał�. 

 
§ 24. Wykonanie Uchwały powierza si� Prezydentowi 

Miasta Ełku. 
 
§ 25. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 

daty ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady Miasta Ełku 
Waldemar Paweł Pie�kowski 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr LVIII/525/10 
Rady Miasta Ełku 
z dnia 31 sierpnia 2010 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr LVIII/525/10 
Rady Miasta Ełku 
z dnia 31 sierpnia 2010 r. 

 
Rozstrzygni �cie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do pro jektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego zwanego „EŁK-KONOPNI CKIEJ”. 
 

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
z pó�n. zmianami) Rada Miasta Ełku rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „EŁK-KONOPNICKIEJ”: 

Wniesione przez Pana Jarosława Buczkowskiego uwagi zostały uwzgl�dnione w cało�ci przez Prezydenta Miasta Ełku, 
wobec tego nie zachodziła konieczno�� rozstrzygania o sposobie ich rozpatrzenia przez Rad� Miasta Ełku. 
 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr LVIII/525/10 
Rady Miasta Ełku 
z dnia 31 sierpnia 2010 r. 

 
Rozstrzygni �cie o sposobie realizacji oraz zasad finansowania i nwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

nale��cych do zada B własnych miasta zwi �zane z realizacj � zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zwanego „EŁK-KONOPNICKIEJ”. 

 
W granicach zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „EŁK-KONOPNICKIEJ” nie 

przewiduje si� realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy. 
 
 
 
 

2055 

UCHWAŁA Nr LVIII/526/10 

Rady Miasta Ełku 

z dnia 31 sierpnia 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego p lanu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego  

„EŁK-NORWIDA”. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi�zku z art. 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku 
Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.) 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 samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) i  Uchwały 
Nr XXXV/338/09 Rady Miasta w Ełku z dnia 24 marca 
2009 r. w sprawie przyst�pienia do sporz�dzania zmiany 
fragmentu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zwanego „EŁK-NORWIDA” oraz 
po stwierdzeniu zgodno�ci ze studium uwarunkowa� 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ełku uchwalonego Uchwał� Nr XVIII/170/2000 Rady 
Miasta Ełku z dnia 26 kwietnia 2000 roku, zmienionego 
Uchwał� Nr VIII/56/03 Rady Miasta Ełku z dnia 
28 kwietnia 2003 roku oraz zmienionego Uchwał� 
Nr LII/486/2010 Rady Miasta Ełku z dnia 27 kwietnia 
2010 roku, Rada Miasta Ełku uchwala co nast�puje: 
 

Rozdział 1 
Ustalenia wst �pne 

 
§ 1. 1. Granice planu okre�la uchwała 

Nr XXXV/338/09 Rady Miasta w Ełku z dnia 24 marca 
2009 r. w sprawie przyst�pienia do sporz�dzania zmiany 

fragmentu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zwanego „EŁK-NORWIDA” 

 
2. Plan składa si� z nast�puj�cych elementów 

podlegaj�cych uchwaleniu i opublikowaniu: 
 
  1) ustale� planu stanowi�cych tre�� niniejszej uchwały; 
 
  2) rysunku planu w skali 1:1000 stanowi�cego zał�cznik 

nr 1 do niniejszej uchwały; 
 
  3) rozstrzygni�cia o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu stanowi�cego zał�cznik nr 2 do 
niniejszej uchwały; 

 
  4) rozstrzygni�cia o sposobie realizacji zapisanych 

rozstrzygni�� w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
stanowi�cych zał�cznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 1. Ustala si� nast�puj�c� interpretacj� u�ytych 

symboli i poj��: 
 
  1) nieprzekraczalna linia zabudowy - jest to linia 

wyznaczona na rysunku planu, wzdłu� której 
obowi�zuje usytuowanie jednej z elewacji budynku 


