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UCHWAŁA Nr XXX/695/2ŃńŃ 

Rady Miejskiej w źlbl>gu 

z dnia ń6 wrzeWnia 2ŃńŃ r. 
 

 w sprawie zmian w Statucie Centrum Pracy i Pomocy w źlbl>gu. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j. Źz. 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, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 
i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), oraz na 
podstawie art. 12, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 
poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146), Rada 
Miejska w źlbl>gu uchwala, co nastCpujeŚ 

 
§ 1. W Statucie Centrum Pracy i Pomocy stanowi>cym 

zał>cznik Nr ń do Uchwały Nr XXX/763/2ŃŃ6 Rady 
Miejskiej w źlbl>gu, wprowadza siC nastCpuj>ce zmianyŚ 

 
  ń. w § 3Ś 

   - w ust. 2  po słowie „ucytecznych” stawia siC kropkC 
a resztC zdania skreWla siC. 

 
  2. w § 4Ś 
      1) skreWla siC ust. 8, 9 i 10, 
      2) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

- „ńń. Vwiadczenie usług dla ludnoWci oraz 
jednostek gospodarczych w zakresie: 
1) robót remontowo-budowlanych, 
2) prac porz>dkowo-gospodarczych, 
3) rozpoczynania  i   prowadzenia  działalnoWci 

gospodarczej, a  takce pomocy 
w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych Unii 
źuropejskiej dla sektora mikro, małych 
i Wrednich przedsiCbiorstw.” 

 3) w ust. 14 skreWla siC słowa „pracy tymczasowej”, 
 4) dotychczasowe   ustCpy    otrzymuj>    nastCpuj>ce         

Nr: ust. 11 - Nr 8, ust. 12 - Nr 9, ust. 13 - Nr 10, ust. 
14 - Nr 11, ust.15 - Nr 12 i ust. 16 - Nr 13. 

 
  3. w § 5Ś 
      1) w ust. 1  skreWla siC pkt d - „żminne Centrum 

Informacji”, 
   2)  skreWla siC w całoWci ust. 3. 
 
  4. w § ńŃŚ 

 - w ust. ń wyrazy „(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.  
2ńŃ4)” zastCpuje siC wyrazami „(Źz. U. z 2009 r. Nr 
157, poz. 1240, z póan. zm.)”. 

 
  5. w § ń2Ś 

   - wyrazy „(Źz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z póan. 
zm.)” zastCpuje siC wyrazami„ (Źz. U. z 2008 r. 
Nr 223, poz. 1458, z póan. zm.)”. 

 
§ 2. Traci moc zał>cznik Nr 2 do Uchwały 

Nr XXX/763/2006 Rady Miejskiej w źlbl>gu z dnia 
22 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce 
budcetowej Centrum Pracy i Pomocy w źlbl>gu. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siC Prezydentowi 

Miasta źlbl>ga. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w cycie po upływie ń4 dni od 

dnia ogłoszenia w Źzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady Miejskiej w źlbl>gu 
Janusz Nowak 
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UCHWAŁA Nr XXX/7Ńń/2ŃńŃ 

Rady Miejskiej w źlbl>gu 

z dnia ń6 wrzeWnia 2ŃńŃ r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Osiek V” w źlbl>gu. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o  planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 
Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 
poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. 
Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, 

Nr 119, poz. 804) oraz 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 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.
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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, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) w zwi>zku 
z Uchwał> Nr X/ń72/2ŃŃ7 Rady Miejskiej w źlbl>gu z dnia 
25 paadziernika 2ŃŃ7 roku w sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu OSIEK V w źlbl>gu uchwala siC, 
co nastCpujeŚ 

 
§ 1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami „Studium 

uwarunkowaM i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy - miasta źlbl>ga” zatwierdzonym 
Uchwał> Nr XXXIII/825/Ń6 Rady Miejskiej w źlbl>gu z dnia 
26 paadziernika 2ŃŃ6 roku, zmienion> Uchwał> 
Nr XXVI/580/2010 Rady Miejskiej w źlbl>gu z dnia 
2ń stycznia 2ŃńŃ roku uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego terenu Osiek V 
w źlbl>gu, obejmuj>cy obszar o powierzchni 22,41 ha 
w granicach, które przebiegaj>Ś 
 
  1) od północy - wzdłuc alei żrunwaldzkiej z jej 

wł>czeniemś 
 
  2) od wschodu - wzdłuc ulicy Lotniczej, z jej wł>czeniemś 
 
  3) od południa - wzdłuc terenów kolejowychś 
 
  4) od zachodu - wzdłuc rzeki Kumieli i ulicy Fabrycznej 

z jej wł>czeniem. 
 

§ 2. ń. Ustala siC podział obszaru objCtego planem na 
10 terenów oznaczonych symbolami od ń do 10, a dla 
komunikacji na 6 terenów, oznaczonych symbolami od 
Ńń do Ń6 oraz ich przeznaczenie wg nastCpuj>cej klasyfikacjiŚ 
 
  1) tereny zabudowy usługowej (symbol na rysunku planu 

U); 
 
  2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

i usługowej (symbol na rysunku planu MU)ś 
 
  3) tereny zieleni urz>dzonej (symbol na rysunku planu 

ZP); 
 
  4) tereny zabudowy produkcyjnej (symbol na rysunku 

planu P); 
 
 
  5) tereny obsługi komunikacji (symbol na rysunku planu 

KS); 
 
  6) tereny komunikacji - tereny dróg publicznychŚ 

 
a) drogi główne (symbol na rysunku KŹ-G), 
 
b) drogi zbiorcze (symbol na rysunku KD-Z), 
 
c) drogi lokalne (symbol na rysunku KD-L), 
 
d) drogi dojazdowe (symbol na rysunku KD-D). 

 
2. Na kacdym terenie dopuszcza siC lokalizacjC 

małych obiektów infrastruktury technicznej, stacji 
transformatorowych, dróg wewnCtrznych oraz sieci 
i urz>dzeM podziemnych infrastruktury technicznej. Na 
terenach 1.U, 9.P i ńŃ.P dopuszcza siC na obiektach 
lokalizacjC stacji bazowych telefonii komórkowej 
z wykluczeniem stacji wolnostoj>cych w formie masztów 
i wiec. 

 
3. UWciWlenie warunków zagospodarowania oraz 

okreWlenie dopuszczalnego sposobu kształtowania 
zabudowy dla poszczególnych wydzielonych terenów, 
zawarte s> w kartach terenów od § ńń do § 28 niniejszej 
uchwały. 

 
§ 3. Ustala siC nastCpuj>ce zasady ochrony 

i kształtowania ładu przestrzennego dla obszaru 
opracowania planu: 
 
  1) Kształtowanie struktury przestrzennej w dostosowaniu 

do istniej>cego zagospodarowania, walorów 
Wrodowiska i układu komunikacyjnego; 

 
  2) Odpowiednie kształtowanie dróg publicznych 

umocliwiaj>cych poszczególnym terenom dostCp do 
komunikacji publicznej - bezpoWredni lub poprzez drogi 
wewnCtrzneś 

 
  3) Zagospodarowanie terenów zieleni urz>dzonej jako 

kontynuacji systemu miejskich terenów publicznych 
poprzez urz>dzenie Wciecek pieszych i rowerowych, 
urz>dzeM parkowych i obiektów małej architekturyś 

 
  4) Kształtowania zabudowy w sposób zharmonizowany 

z otoczeniem i spójny wewnCtrznie, poprzez czytelne 
strefowanie wysokoWci budynków i jednorodne lub co 
najmniej zblicone rozwi>zania materiałowe. 

 
  5) Tworzenie w obrCbie korytarza ekologicznego 

i krajobrazowego „frontu wodnego” (zwrócenie miasta 
frontem ku wodzie poprzez odpowiednie 
zagospodarowanie przestrzeni przywodnych). 

 
§ 4. Na obszarze opracowania planu obowi>zuj> 

nastCpuj>ce zasady ochrony Wrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego: 
 
  1) Zagospodarowanie korytarza zieleni urz>dzonej 

wzdłuc rzeki Kumieli w nawi>zaniu do Systemu 
Ekologicznego Miasta i strefy „K” konserwatorskiej 
ochrony krajobrazu w celu korzystnego oddziaływania 
na warunki cycia mieszkaMców i zabezpieczenia przed 
powodzi> i podtopieniami, 

 
a) tereny wzdłuc rzeki do zagospodarowania zieleni> 

urz>dzon> z elementami parkowymi i z dojazdem 
w celu konserwacji technicznej koryta rzeki, 
istniej>cy układ drogowy uznaje siC za zgodny 
z planem, 

 
b) kształtowanie struktury przyrodniczej w formie 

otuliny rzeki Kumieli z zakazem zabudowy, nie 
dotyczy istniej>cej zabudowy, któr> uznaje siC za 
zgodn> z planem, 

 
c) zachowanie przebiegu koryta rzeki Kumieli, 

ochrona brzegów przed erozj> i oczyszczanie 
osadów dennych rzeki, 

 
d) ochrona wód rzeki Kumieli przed dopływem 

zanieczyszczeM pochodz>cych ze spływów 
powierzchniowych, poprzez podczyszczanie 
Wcieków z kanalizacji deszczowej według norm 
podczyszczania, 

 
e) realizacja małej architektury przywodnej (w tym 

zwi>zanej z  ci>gami spacerowymi, trasami 
rowerowymi), 
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f) utrzymanie jak najwiCkszej powierzchni terenów 

biologicznie czynnych, 
 
  2) Racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska 

i kształtowanie równowagi ekologicznej. 
 

§ 5. Na obszarze opracowania planu obowi>zuj> 
nastCpuj>ce zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
  1) CzCWć obszaru opracowania znajduje siC w strefie 

„OW” obserwacji archeologicznej, w której obowi>zuje 
uzgadnianie wszystkich prac ziemnych z właWciwym 
organem do spraw ochrony zabytków, która podejmie 
decyzje dotycz>ce zasad i trybu nadzoru lub badaM 
archeologicznych; 

 
  2) CzCWć obszaru opracowania znajduje siC w strefie „B” 

ochrony konserwatorskiej, w której obowi>zuj> 
nastCpuj>ce zasadyŚ 

 
a) zachowanie tradycyjnego rodzaju ucytkowania 

przestrzeni i zabudowy oraz eliminacja 
dysharmonizuj>cych form ucytkowania, 

 
b) zachowanie zasadniczych, komponowanych 

elementów zespołów zabytkowychŚ sylwety, 
rozplanowania, skali zabudowy, 

 
c) ochrona zabytkowej, historycznej i tradycyjnej 

architektury w zakresie form i materiałów 
budowlanych (np. cegła), 

 
d) bardziej intensywne i równomierne wykorzystanie 

obszarów poprzez zabudowC terenów dotychczas 
niezabudowanych - z uwzglCdnieniem zasad 
historycznego kształtowania przestrzeni, 

 
e) eliminacja zucytych technicznie obiektów 

o charakterze substandardowym, szczególnie nie 
posiadaj>cych istotnych walorów 
architektonicznych i historycznych, z obowi>zkiem 
wykonania uprzednio dokumentacji ewidencyjnej 
dla obiektów historycznych, 

 
f) projektowanie nowych obiektów we współczesnych 

formach zharmonizowanych z otoczeniem przez 
nawi>zanie do architektonicznej tradycji 
chronionego obszaru w zakresie: utrzymania 
jednolitego, architektonicznego charakteru pierzei 
ulicznych (zespołów zabudowy), gabarytów, form 
dachów, stosowania tradycyjnych materiałów 
elewacyjnych i pokryciowych, 

 
g) obowi>zuje przedstawienie koncepcji widoków 

nowoprojektowanych budynków uzupełniaj>cych 
zabudowC pierzei wraz z rysunkiem sylwet 
zabudowy s>siedniej - w celu dokonania 
jednoznacznej oceny właWciwoWci proponowanych 
gabarytów i form projektowanego obiektu, 

 
h) w sytuacjach wyj>tkowych i umotywowanych mocliwe 

s> odstCpstwa od powycszych zaleceM, niezbCdne 
dla likwidacji szczególnie uci>cliwych 
nieprawidłowoWci w zakresie funkcjonowania obszaru, 
np. przeprowadzenie korekty układu 
komunikacyjnego, jednostkowa likwidacja zabudowy 
koliduj>cej z koniecznymi korektami układu 

komunikacyjnego. wprowadzenie nowej zabudowy 
w miejsce niezabudowanych dot>d pustek, 

 
  3) Źla obszaru naturalnego kanału rzeki Kumieli 

wprowadza siC strefC „K” konserwatorskiej ochrony 
krajobrazu, w której nie przewiduje siC nowych 
inwestycji kubaturowych, wyj>wszy ograniczone 
zagospodarowanie na ogólnodostCpne cele 
rekreacyjne. 

 
§ 6. Na obszarze planu ustala siC nastCpuj>ce 

wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
 
  1) Realizacja układu komunikacji publicznej - kołowej, 

pieszej i pieszo-rowerowej; 
 
  2) Zagospodarowanie terenów zieleni urz>dzonej oraz 

realizacja na nich obiektów małej architekturyś 
 
  3) Kształtowanie usługowych wnCtrz urbanistycznych 

z ogólnodostCpnymi przestrzeniami publicznymi 
stanowi>cymi miejsca tocsamoWci i identyfikacji 
przestrzeni; 

 
  4) Dopuszczenie umieszczania reklam na terenach 

zabudowy usługowej i mieszkalno-usługowej w pasie 
kondygnacji przeznaczonej na usługi na zasadach 
okreWlonych w kartach terenów. 

 
§ 7. Na obszarze opracowania planu znajduj> siC 

nastCpuj>ce tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie, 
wynikaj>cej z odrCbnych przepisów. 
 
  1) Na obszarze połoconym wzdłuc terenów kolejowych 

obowi>zuj> przepisy Ustawy o transporcie kolejowym 
oraz Rozporz>dzenie w sprawie wymagaM w zakresie 
odległoWci i warunków dopuszczaj>cych usytuowanie 
budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów 
ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych 
w s>siedztwie linii kolejowej, a takce sposobu 
urz>dzania i utrzymywania zasłon odWniecnych oraz 
pasów przeciwpocarowych. 

 
§ 8. ń. Ustala siC układ komunikacyjny z nastCpuj>c> 

klasyfikacj> dróg publicznychŚ 
 
  1) ulica główna wraz z torowiskiem tramwajowym, 

oznaczona symbolem 01.KD-G+T; 
 
  2) ulica zbiorcza, oznaczona symbolem 02.KD-Z; 
 
  3) ulice lokalne, oznaczone symbolem KD-L; 
 
  4) ulice dojazdowe, oznaczone symbolami KD-D. 
 

2. Na obszarze planu ustala siC nastCpuj>ce zasady 
obsługi parkingowej dla wyrócnionych terenów 
przeznaczonych dla zabudowy: 
 
  1) ustala siC wymagania parkingowe dla zabudowy 

realizowanej zgodnie z przeznaczeniem ustalonym 
w planie: 

 
a) nie mniej nic ń, 2 miejsca postojowego na jedno 

mieszkanie dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, 

 
b) nie mniej nic 2Ń miejsc postojowych na kacde 

1000 m
2
 powierzchni sprzedacowej usług handlu, 
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z uwzglCdnieniem praw własnoWci w odniesieniu do 
poszczególnych terenów, 

 
c) nie mniej nic 2 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych, 
 
d) nie s> miejscami postojowymi w rozumieniu 

przepisów niniejszego ustCpu miejsca parkingowe 
w pasach drogowych dróg publicznych. 

 
§ 9. Ustala siC nastCpuj>ce zasady obsługi obszaru 

urz>dzeniami i sieciami infrastruktury technicznej: 
 
  1) Zaopatrzenie w wodC - z miejskiej sieci wodoci>gowejś 
 
  2) Odprowadzenie Wcieków komunalnych - do miejskiej 

sieci kanalizacji sanitarnej; 
 
  3) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych 

i gruntowych - do miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej, z powierzchni utwardzonych (dróg 
i parkingów) po uprzednim podczyszczeniu przed 
wprowadzeniem do odbiornika (kanału, zbiornika 
retencyjnego); 

 
  4) Gaz - z miejskiej sieci gazowej; 
 
  5) źlektrycznoWć - z miejskiej sieci elektroenergetycznej; 
 
  6) Zaopatrzenie w ciepło - z miejskiego systemu 

ciepłowniczego lub z indywidualnych proekologicznych 
aródeł ciepłaś 

 
  7) Usuwanie odpadów - selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku. 
 

§ 10. WyjaWnienie pojCć ucytych w planie. 
 
  1) WysokoWć zabudowy podana w karcie terenu słucy 

do okreWlenia dopuszczalnego pionowego gabarytu 
projektowanych budynkówŚ 

 
a) wysokoWć wyracona w metrach to pionowy wymiar 

budynku liczony od poziomu projektowanego lub 
urz>dzonego terenu do kalenicy, punktu zbiegu 
połaci dachowych b>da górnej krawCdzi Wciany 
zewnCtrznej, gzymsu lub attyki, 

 
b) wysokoWć wyracona w liczbie kondygnacji to 

dopuszczalna liczba kondygnacji nadziemnych 
projektowanych budynków ł>cznie z poddaszem 
ucytkowym, przy czym przez poddasze ucytkowe 
rozumie siC kondygnacjC w dachu stromym 
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi; 

 
  2) Linie zabudowy okreWlone planem nie dotycz> 

okapów i gzymsów wysuniCtych nie wiCcej nic Ń,8 m 
oraz balkonów, wykuszy wysuniCtych nie wiCcej nic 
ń,3 m, zadaszeM nad wejWciami, ryzalitów, 
przedsionków, schodów zewnCtrznych, pochylni, 
tarasów, czCWci podziemnych obiektów budowlanych, 
o ile ustalenia planu nie wnosz> inaczejś 

 
  3) Kształt dachu - kształt głównych połaci dachowych, 

w którym dopuszcza siC naczółki, Wwietliki, okna 
dachowe i lukarny tego samego rodzaju harmonijnie 
wpisane w połać dachow>, o ile zapisy w kartach 
poszczególnych terenów nie stanowi> inaczejś 

 
  4) Usługi nie zakłócaj>ce funkcji mieszkaniowej - 

usługi nieuci>cliwe, których prowadzenie nie powoduje 

przekroczenia dopuszczalnych standardów jakoWci 
Wrodowiska przewidzianych dla funkcji mieszkaniowej, 
a ponadto nie wywołuje innych zakłóceM funkcji 
mieszkaniowej takich jakŚ nadmierny ruch lub postój 
pojazdów utrudniaj>cy dostCp do budynków 
mieszkalnych, naruszanie czCWci wspólnych 
nieruchomoWci (klatki schodowe, ogródki lub 
dziedziMce w czCWci mieszkalnej) przez klientów usług, 
zakłócanie ciszy nocnej, wytwarzanie ducych iloWci 
odpadów, których przechowywanie koliduje z estetyk> 
Wrodowiska mieszkalnego itp.ś 

 
  5) Powierzchnia biologicznie czynna - to grunt rodzimy 

pokryty roWlinnoWci> oraz woda powierzchniowa na 
działce budowlanej, a takce 5Ń % sumy nawierzchni: 

 
a) tarasów i stropodachów, urz>dzonych jako stałe 

trawniki lub kwietniki na podłocu zapewniaj>cym 
ich naturaln> wegetacjC o powierzchni nie 
mniejszej nic ńŃ m2

, 
 
b) parkingów o nawierzchniach pokrytych acurowymi 

płytami wypełnianych humusem i obsianych np. 
traw> (parkingi zielone)ś 

 
  6) Powierzchnia zabudowy (teren przeznaczony pod 

zabudowC) wyznaczona przez rzut pionowy 
zewnCtrznych krawCdzi budynku na powierzchniC 
terenu (na danej działce budowlanej, posesji) 
okreWlona jest wielkoWci> wyracon> w metrach 
kwadratowych b>da stosunkiem, wyraconym 
w procentach powierzchni zabudowy do powierzchni 
działki budowlanej. Do powierzchni zabudowy nie 
wlicza siCŚ powierzchni obiektów budowlanych ani ich 
czCWci nie wystaj>cych ponad powierzchniC terenu 
istniej>cego, powierzchni elementów drugorzCdnych, 
np. schodów zewnCtrznych, ramp zewnCtrznych, 
daszków, markiz, wystCpów dachowych, oWwietlenia 
zewnCtrznegoś 

 
  7) Wymagania parkingowe - to wymagana minimalna 

liczba miejsc postojowych, któr> nalecy zapewnić na 
terenie działki budowlanej lub w poblicu - na terenie, 
do którego inwestor ma tytuł prawnyś 

 
  8) Stawka procentowa - podstawa do naliczenia 

jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy, 
okreWlona w stosunku procentowym do wzrostu 
wartoWci nieruchomoWci w zwi>zku z uchwaleniem 
planu, na zasadach okreWlonych w przepisach 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

 
  9) Zabudowa usługowa nieuci>cliwa - zabudowa 

usługowa komercyjna, nie zaliczana do przedsiCwziCć 
mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, 
której uci>cliwoWć mierzona zgodnie z przepisami 
odrCbnymi nie przekracza swym zasiCgiem granic 
własnoWci terenu. 

 
10) Znaki reklamowe: 
 

a) reklama - znak stały wolnostoj>cy lub lokalizowany 
na obiektach budowlanych, dla którego ustala siCŚ 
- formCŚ plakat, nieoWwietlona plansza, napis na 

markizie, oWwietlona plansza lub kaseton, ekran 
reklamowy (bilboard, banner, transparent), 

- treWć - informacja szersza nic nazwa lokalu 
usługowego, nie zwi>zana z jego siedzib> (np. 
zawieraj>ca asortyment usług lub towarów 
i slogan reklamowy), 
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b) szyld - znak zawieraj>cy wył>cznie logo firmowe 

oraz informacje o nazwie firmy i rodzaju 
prowadzonej działalnoWci. 

 
11) Żorma (kształt) bryły - zewnCtrzny kształt przestrzenny 

budynku, w tym kształt dachu, proporcje wymiarów jego 
rzutu do wysokoWci gzymsu lub okapu, proporcje 
płaszczyzny Wciany elewacji do płaszczyzny dachu. 

 
12) Modernizacja - unowoczeWnienie, uwspółczeWnienie 

obiektu prowadz>ce do zwiCkszenia jego wartoWci 
ucytkowej. 

 
§ 11. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU 
„OSIźK V” W źLBL=żU. 

 
1. Oznaczenie terenu: 1.U 
 
2. PowierzchniaŚ około ńń,49 ha 
 
3. Przeznaczenie terenuŚ tereny zabudowy usługowej, 

w tym handlowejś dopuszcza siC lokalizacjC funkcji 
produkcyjnej nie powoduj>cej uci>cliwoWci dla obiektów 
i terenów s>siednich, dopuszcza siC lokalizacjC stacji 
paliw, na terenie 1.U1 oznaczonym na rysunku planu 
dopuszcza siC lokalizacjC nowego obiektu handlowego 
o powierzchni sprzedacy powycej 2ŃŃŃ m2

; istniej>ce 
ucytkowanie terenu uznaje siC za zgodne z planem; 

 
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu: 
 
  1) Warunki urbanistyczne: 

a) wielkoWć działki - nie ustala siC, 
b) powierzchnia zabudowy - nie ustala siC, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie ustala siC, 
d) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu oraz 

na podstawie przepisów szczególnych, 
e) sposoby zagospodarowania tymczasowego - nie 

ustala siC, 
f) wyznacza siC orientacyjny przebieg głównego 

ci>gu pieszego (przejWcia) poza układem 
drogowym zgodnie z rysunkiem planu, dopuszcza 
siC realizacjC przejWcia w kubaturze budynku, 
w formie holu na poziomie parteru, 

g) wyznacza siC schemat przebiegu dróg 
wewnCtrznych zgodnie z rysunkiem planu; 
dopuszcza siC zmianC przebiegu dróg 
wewnCtrznych pod warunkiem zapewnienia 
dostCpnoWci drogowej poszczególnym 
nieruchomoWciomś dopuszcza siC wytyczenie 
dodatkowych dróg wewnCtrznych, 

h) wyznacza siC rezerwC terenu dla potencjalnej 
lokalizacji ronda - skrzycowania ul. Lotniczej 
z drog> wewnCtrzn>, zgodnie z rysunkiem planu, 

i) wyznacza siC strefy lokalizacji parkingów P-1, P-2, 
P-3, P-4, P-5, P-6, na których obowi>zuje zakaz 
zabudowy, poza wyznaczonymi nieprze-
kraczalnymi liniami zabudowy w strefie P-1 i P-4, 
zgodnie z rysunkiem planuś dopuszcza siC 
lokalizacjC miejsc parkingowych poza strefami, 

j) dopuszcza siC lokalizacjC reklam na budynkachś 
kształt, wielkoWć i miejsce umieszczenia szyldu lub 
reklamy na budynku musz> być dostosowane do 
architektury budynku i uzgodnione na etapie 
uzyskania pozwolenia na budowC, 

k) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych 
w formie słupów reklamowych lub tablic 

informacyjnych zgrupowanych na jednym noWniku 
(stelacu)ś tablice informacyjne o jednolitej 
kolorystce i o powierzchni jednostkowej nie 
wiCkszej nic ń m

2
, 

l) dopuszcza siC na obiektach lokalizacjC stacji 
bazowych telefonii komórkowej z wykluczeniem 
stacji wolnostoj>cych w formie masztów i wiec, 

m) sposoby zagospodarowania terenów połoconych 
w s>siedztwie obszaru kolejowego okreWlaj> 
powszechnie obowi>zuj>ce przepisyś 

 
  2) Zasady kształtowania nowej zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy - iloWć kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze ucytkowe - do 4, 

b) geometria dachu - nie ustala siC, 
c) uznaje siC istniej>c> zabudowC jako zgodn> 

z planem, 
d) lokalizacja akcentu architektonicznego zgodnie 

z rysunkiem planu, 
e) na terenach stref lokalizacji parkingów P-1 i P-4, 

w miejscu wyznaczonym przez linie 
nieprzekraczalne dla zabudowy, dopuszcza siC 
lokalizacjC nowej zabudowy, 

f) u zbiegu ulic: Lotniczej i Grunwaldzkiej dopuszcza 
siC realizacjC nowej zabudowy w miejscu 
istniej>cej z mocliwoWci> poł>czenia z obiektami 
o wartoWciach kulturowych, z lokalizacj> narocnego 
akcentu architektonicznego, z uwzglCdnieniem 
przejWcia pieszego zgodnie z pkt 1 lit. f. 

 
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
 
  1) fragment terenu znajduje siC w konserwatorskiej 

strefie „K” ochrony krajobrazu - zasady jak w § 4 i § 5 
pkt 3 niniejszej uchwałyś 

 
  2) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska 

i kształtowanie równowagi ekologicznej. 
 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
  1) czCWć terenu znajduje siC w strefie „B” ochrony 

konserwatorskiej - zasady jak w § 5 pkt 2 niniejszej 
uchwałyś 

 
  2) ochrona elementów obiektów o wartoWciach 

kulturowych oznaczonych na rysunku planu poprzez: 
a) dopuszczenie adaptacji obiektów dla funkcji 

ustalonych w planie przy zachowaniu wartoWci 
historycznych obiektów, wyracaj>cej siC kształtem 
bryły, materiałem i detalem elewacji, 

b) likwidacjC elementów współczesnej dobudowy lub 
dostosowanie ich charakteru do zabudowy 
historycznej, 

c) dopuszczenie przebudowy wnCtrz obiektów, 
d) dopuszczenie w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach wymiany historycznej konstrukcji 
w celu modernizacji obiektu, 

e) dopuszczenie przekształcenia obiektów 
o wartoWciach kulturowych polegaj>cego na 
dobudowieś czCWć dobudowana nie dominuj>ca 
wysokoWci> i powierzchni> zabudowy nad 
obiektem o wartoWciach kulturowych, 
z zachowaniem czytelnoWci architektury obiektu 
zabytkowego. 
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7. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 
 
  1) dostCpnoWć drogowa - od dróg lokalnych Ń3.KŹ-L 

i 04.KD-L, od drogi głównej Ńń.KŹ-ż dostCpnoWć 
wył>cznie dla samochodów osobowych poprzez zjazd 
prawoskrCtny, w miejscu oznaczonym na rysunku 
planuś dopuszcza siC dojazd poprzez most nad rzek> 
Kumiel> z drogi lokalnej znajduj>cej siC poza 
obszarem opracowania; 

 
  2) wymagania parkingowe zgodnie z § 8 pkt 2 niniejszej 

uchwały, 
 
  3) dopuszcza siC lokalizacjC parkingów podziemnych 

i garacy wielopoziomowych. 
 

8. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 9 
niniejszej uchwałyŚ 

 
§ 12. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU 
„OSIźK V” W źLBL=żU. 

 
1. Oznaczenie terenu: 2.U. 
 
2. PowierzchniaŚ około Ń,47 ha. 
 
3. Przeznaczenie terenuŚ tereny zabudowy usługowej 

nieuci>cliwejś istniej>ce ucytkowanie terenu uznaje siC za 
zgodne z planem. 

 
4. Warunki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 
 
  1) Warunki urbanistyczne: 

a) wielkoWć działki - nie mniejsza nic w stanie 
istniej>cym, 

b) powierzchnia zabudowy - do 30 %, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej nic ń5 %, 
d) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 
e) sposoby zagospodarowania tymczasowego - nie 

ustala siC, 
f) wyznacza siC orientacyjny przebieg głównego 

ci>gu pieszego zgodnie z rysunkiem planu, 
g) dopuszcza siC lokalizacjC znaków reklamowych na 

budynkachś kształt, wielkoWć i miejsce 
umieszczenia szyldu lub reklamy na budynku 
musz> być dostosowane do architektury budynku 
i uzgodnione na etapie uzyskania pozwolenia na 
budowC, 

h) wyklucza siC stosowanie oWwietlenia pulsacyjnego 
wszelkich szyldów i reklam, 

i) zakazuje siC lokalizacji reklam wolnostoj>cych, 
 
  2) Zasady kształtowania zabudowyŚ 

a) wysokoWć zabudowy - iloWć kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze ucytkowe - do 5, 

   b) geometria dachu - nie ustala siC. 
 

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - racjonalne wykorzystanie potencjału 
Wrodowiska i kształtowanie równowagi ekologicznej. 

 
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
  1) fragment terenu znajduje siC w strefie „OW” obserwacji 

archeologicznej - zasady jak w § 5 pkt 1 niniejszej 
uchwałyś 

 

  2) fragment terenu znajduje siC w strefie „B” ochrony 
konserwatorskiej - zasady jak w § 5 pkt 2 niniejszej 
uchwałyś 

 
  3) zachowanie czytelnoWci w przestrzeni Wladu przebiegu 

ul. Fabrycznej. 
 

7. Zasady kształtowania systemów komunikacjiŚ 
 
  1) dostCpnoWć drogowa - od drogi dojazdowej 05.KD-D; 

od drogi głównej Ńń.KŹ-ż (Aleja Tysi>clecia) jedynie 
dojWcie piesześ 

 
  2) wymagania parkingowe zgodnie z § 8 pkt 2 niniejszej 

uchwały, 
 
  3) dopuszcza siC lokalizacjC parkingów podziemnych 

i garacy wielopoziomowych. 
 

8. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z        
§ 9 niniejszej uchwałyŚ 

 
§ 13. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU 
„OSIźK V” W źLBL=żU. 

 
1. Oznaczenie terenu: 3.MU. 

 
2. PowierzchniaŚ około Ń,4ń ha. 
 
3. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowejś dopuszcza siC 
wył>cznie usługi nie zakłócaj>ce funkcji mieszkaniowej; 
istniej>ce ucytkowanie terenu uznaje siC za zgodne 
z planem. 

 
4. Warunki kształtowania zabudowy i  

zagospodarowania terenu: 
 
  1) Warunki urbanistyczne: 

a) wielkoWć działki - nie ustala siC, 
b) powierzchnia zabudowy - do 50 %, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej nic ń5 %, 
d) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 
e) sposoby zagospodarowania tymczasowego - nie 

ustala siC, 
f) dopuszcza siC lokalizacjC znaków reklamowych na 

budynkach w pasie kondygnacji przeznaczonej na 
usługiś kształt, wielkoWć i miejsce umieszczenia 
szyldu lub reklamy na budynku musz> być 
dostosowane do architektury budynku i uzgodnione 
na etapie uzyskania pozwolenia na budowC, 

g) wyklucza siC stosowanie oWwietlenia pulsacyjnego 
wszelkich szyldów i reklam, 

h) zakazuje siC lokalizacji reklam wolnostoj>cychś 
 
  2) Zasady kształtowania zabudowyŚ 

a) wysokoWć zabudowy - iloWć kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze ucytkowe - do 5, 

b) geometria dachu: 
- k>t nachylenia - od ń5 °do 6Ń°, 
- kształt dachu - minimum dwuspadowy, lub 

mansardowy, 
- pokrycie - dachówka lub materiały 

dachówkopodobne o  naturalnym kolorze 
wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do grafitu, 

c) nawi>zanie form> nowej zabudowy do zabudowy 
historycznej o wartoWciach kulturowych zlokalizowanej 
w s>siedztwie, 

d) uznaje siC istniej>c> zabudowC jako zgodn> z planem. 
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5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - racjonalne wykorzystanie potencjału 
Wrodowiska i kształtowanie równowagi ekologicznej. 

 
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
  1) Żragment terenu znajduje siC w strefie „OW” 

obserwacji archeologicznej - zasady jak w § 5 pkt 1 
niniejszej uchwałyś 

 
  2) Żragment terenu znajduje siC w strefie „B” ochrony 

konserwatorskiej - zasady jak w § 5 pkt 2 niniejszej 
uchwałyś 

 
  3) Obiekt o wartoWciach kulturowych przy                        

ul. Fabrycznej 18 - zachowanie formy bryły budynku, 
dostosowanie kolorystyki elewacji do elementów 
kompozycji i detalu elewacji 

 
7. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 

 
  1) dostCpnoWć drogowa - od drogi dojazdowej 05.KD-D 

i 06.KD-D; 
 
  2) wymagania parkingowe zgodnie z § 8 pkt 2 niniejszej 

uchwały. 
 

8. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 9 
niniejszej uchwałyŚ 

 
§ 14. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU 
„OSIźK V” W źLBL=żU. 

 
1. Oznaczenie terenu: 4.U. 
 
2. PowierzchniaŚ około Ń,3ń ha. 
 
3. Przeznaczenie terenuŚ teren zabudowy usługowej, 

w tym handlu detalicznego i hurtowegoś istniej>ce 
ucytkowanie terenu uznaje siC za zgodne z planem. 

 
4. Warunki kształtowania zabudowy i  

zagospodarowania terenu: 
 
  1) Warunki urbanistyczne: 

a) wielkoWć działki - nie mniejsza nic w stanie 
istniej>cym, 

b) powierzchnia zabudowy - do 30 %, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej nic 25 %, 
d) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 
e) sposoby zagospodarowania tymczasowego - nie 

ustala siC, 
f) dopuszcza siC lokalizacjC znaków reklamowych na 

ogrodzeniach i na budynkachś kształt, wielkoWć 
i miejsce umieszczenia szyldu lub reklamy na 
budynku musz> być dostosowane do architektury 
budynku i uzgodnione na etapie uzyskania 
pozwolenia na budowC, 

g) wyklucza siC stosowanie oWwietlenia pulsacyjnego 
wszelkich szyldów i reklam, 

h) zakazuje siC lokalizacji reklam wolnostoj>cychś 
 
  2) Zasady kształtowania zabudowyŚ 

a) wysokoWć zabudowy - iloWć kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze ucytkowe - do 2, 

b) geometria dachu: 
- k>t nachylenia - do 6Ń°, 
- kształt dachu - nie ustala siC, 

- pokrycie - dachówka lub materiały 
dachówkopodobne o naturalnym kolorze wypalonej 
gliny lub odcieni od szaroWci do grafituś dla dachów 
płaskich nie ustala siC. 

 
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
 
  1) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska 

i kształtowanie równowagi ekologicznej; 
 
  2) uci>cliwoWci zwi>zane z prowadzeniem usług, w tym 

zanieczyszczenia powietrza i uci>cliwoWci hałasowe 
nie mog> oddziaływać niekorzystnie na warunki 
zamieszkania. 

 
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej - nie ustala siC. 
 
7. Zasady kształtowania systemów komunikacjiŚ 

 
  1) dostCpnoWć drogowa - od drogi lokalnej 03.KD-L 

i dojazdowej 05.KD-D; 
 
  2) wymagania parkingowe zgodnie z § 8 pkt 2 niniejszej 

uchwały. 
 

8. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 9 
niniejszej uchwały. 

 
§ 15. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU 
„OSIźK V” W źLBL=żU. 

 
1. Oznaczenie terenu: 5.KS. 
 
2. PowierzchniaŚ około Ń,3Ń ha. 
 
3. Przeznaczenie terenuŚ teren obsługi komunikacjiś 

dopuszcza siC usługi handlu detalicznego o powierzchni 
sprzedacy ponicej 4ŃŃ m2

; 
 
4. Warunki kształtowania zabudowy i  

zagospodarowania terenu: 
 
  1) Warunki urbanistyczne: 

a) wielkoWć działki - nie ustala siC, 
b) powierzchnia zabudowy - do 20 %, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej nic 2Ń %, 
d) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 
e) sposoby zagospodarowania tymczasowego - nie 

ustala siC, 
f) dopuszcza siC lokalizacjC znaków reklamowych na 

działce i na budynkachś kształt, wielkoWć i miejsce 
umieszczenia szyldu lub reklamy na budynku 
musz> być dostosowane do architektury budynku 
i uzgodnione na etapie uzyskania pozwolenia na 
budowC, 

g) wyklucza siC stosowanie oWwietlenia pulsacyjnego 
wszelkich szyldów i reklam; 

 
  2) Zasady kształtowania zabudowyŚ 

a) wysokoWć zabudowy - iloWć kondygnacji 
nadziemnych - 1, 

b) geometria dachu: 
- k>t nachylenia - do ń5°, 
- kształt dachu – płaski. 
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5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - racjonalne wykorzystanie potencjału 
Wrodowiska i kształtowanie równowagi ekologicznej. 

 
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej - 
 
  1) fragment terenu znajduje siC w strefie „OW” obserwacji 

archeologicznej - zasady jak w § 5 pkt 1 niniejszej 
uchwałyś 

 
  2) fragment terenu znajduje siC w strefie „B” ochrony 

konserwatorskiej - zasady jak w § 5 pkt 2 niniejszej 
uchwały. 

 
7. Zasady kształtowania systemów komunikacjiŚ 

 
  1) dostCpnoWć drogowa - od drogi lokalnej 03.KD-L 

i dojazdowej 05.KD-Źś dopuszcza siC dojazd od         
ul. Grunwaldzkiej poprzez zjazd prawoskrCtnyś 

 
  2) wymagania parkingowe - zgodnie z § 8 pkt 2 niniejszej 

uchwały. 
 

8. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 9 
niniejszej uchwały. 

 
§ 16. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU 
„OSIźK V” W źLBL=żU. 

 
1. Oznaczenie terenu: 6.ZP. 
 
2. PowierzchniaŚ około Ń,ńń ha. 
 
3. Przeznaczenie terenuŚ teren zieleni urz>dzonej. 
 
4. Warunki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 
 
  1) Warunki urbanistyczne: 

a) wielkoWć działki - nie ustala siC, 
b) powierzchnia zabudowy - zakaz zabudowy, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej nic    

90 %, 
d) linie zabudowy - nie ustala siC, 
e) dopuszcza siC realizacjC ci>gów pieszych i pieszo-

rowerowych, 
f) dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych, 
g) zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowychś 

 
  2) Zasady kształtowania zabudowy - nie ustala siC. 
 

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
 
  1) fragment terenu znajduje siC w konserwatorskiej 

strefie „K” ochrony krajobrazu - zasady jak w § 4 i § 5 
pkt 3 niniejszej uchwałyś 

 
  2) przez teren przepływa rzeka Kumiela - nalecy 

zapewnić mocliwoWć dojazdu do niej odpowiednim 
słucbom technicznym; 

 
  3) utworzenie otuliny ekologicznej rzeki Kumieli - 

korytarza ekologicznego ł>cz>cego wiCksze obszary 
terenów przyrodniczo czynnych; 

 
  4) wprowadzenie zieleni w obszar zurbanizowany. 
 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nie ustala siC. 

 
7. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 

 
  1) dostCpnoWć drogowa - od drogi lokalnej 03.KD-L oraz 

poprzez tereny zieleni poza obszarem opracowania; 
 
  2) wymagania parkingowe - nie ustala siC. 
 

8. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 9 
niniejszej uchwały. 

 
§ 17. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU 
„OSIźK V” W źLBL=żU. 

 
1. Oznaczenie terenu: 7.ZP. 
 
2. PowierzchniaŚ około Ń,28 ha. 
 
3. Przeznaczenie terenuŚ teren zieleni urz>dzonej. 
 
4. Warunki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 
 
  1) Warunki urbanistyczne: 

a) wielkoWć działki - nie ustala siC, 
b) powierzchnia zabudowy - zakaz zabudowy, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej nic 9Ń %, 
d) linie zabudowy - nie ustala siC, 
e) dopuszcza siC realizacjC ci>gów pieszych i pieszo-

rowerowych, 
f) dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych, 

w tym kładek na rzece Kumieli i placów zabaw dla 
dzieci, 

g) zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowychś 
 
  2) Zasady kształtowania zabudowy - nie ustala siC. 
 

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
 
  1) teren znajduje siC w konserwatorskiej strefie „K” 

ochrony krajobrazu - zasady jak w § 5 pkt 3 niniejszej 
uchwałyś 

 
  2) przez teren przepływa rzeka Kumiela - zasady jak 

w § 4 niniejszej uchwałyś 
 
  3) utworzenie otuliny ekologicznej rzeki Kumieli - 

korytarza ekologicznego ł>cz>cego wiCksze obszary 
terenów przyrodniczo czynnych; 

 
  4) wprowadzenie zieleni w obszar zurbanizowany. 
 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nie ustala siC. 

 
7. Zasady kształtowania systemów komunikacjiŚ 

 
  1) dostCpnoWć drogowa - od drogi lokalnej 03.KD-L; 
 
  2) wymagania parkingowe - nie ustala siC. 
 

8. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 9 
niniejszej uchwały. 
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§ 18. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU 
„OSIźK V” W źLBL=żU. 

 
1. Oznaczenie terenu: 8.ZP. 
 
2. PowierzchniaŚ około Ń,Ń4 ha. 
 
3. Przeznaczenie terenuŚ teren zieleni urz>dzonej. 
 
4. Warunki kształtowania zabudowy i  

zagospodarowania terenu: 
 
  1) Warunki urbanistyczne: 

a) wielkoWć działki - nie ustala siC, 
b) powierzchnia zabudowy - zakaz zabudowy, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej nic 9Ń %, 
d) dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych 

i placów zabaw dla dzieci, 
e) zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowychś 

 
  2) Zasady kształtowania zabudowy - nie ustala siC. 
 

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
 
  1) teren znajduje siC w konserwatorskiej strefie „K” 

ochrony krajobrazu - zasady jak w § 5 pkt 3 niniejszej 
uchwałyś 

 
  2) utworzenie otuliny ekologicznej rzeki Kumieli - 

korytarza ekologicznego ł>cz>cego wiCksze obszary 
terenów przyrodniczo czynnych; 

 
  3) wprowadzenie zieleni w obszar zurbanizowany. 
 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nie ustala siC. 

 
7. Zasady kształtowania systemów komunikacjiŚ 

 
  1) dostCpnoWć drogowa - dojazd od dróg dojazdowych 

znajduj>cych siC poza obszarem opracowania, od 
drogi zbiorczej 02.KD-Z i od drogi głównej Ńń.KŹ-G 
jedynie poł>czenie piesze i rowerowe; 

 
  2) wymagania parkingowe - nie ustala siC. 
 

8. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 9 
niniejszej uchwały. 

 
§ 19. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU 
„OSIźK V” W źLBL=żU. 

 
1. Oznaczenie terenu: 9.P. 
 
2. PowierzchniaŚ około 2,79 ha. 
 
3. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy produkcyjnej 

z dopuszczeniem usługś istniej>ce ucytkowanie terenu 
uznaje siC za zgodne z planem. 

 
4. Warunki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 
 
  1) Warunki urbanistyczne: 

a) wielkoWć działki - nie ustala siC, 
b) powierzchnia zabudowy - nie ustala siC, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie ustala siC, 

d) linie zabudowy - na podstawie przepisów 
szczególnych, 

e) sposoby zagospodarowania tymczasowego - nie 
ustala siC, 

f) dopuszcza siC lokalizacjC znaków reklamowych na 
budynkachś kształt, wielkoWć i miejsce 
umieszczenia szyldu lub reklamy na budynku 
musz> być dostosowane do architektury budynku 
i uzgodnione na etapie uzyskania pozwolenia na 
budowC, 

g) wyklucza siC stosowanie oWwietlenia pulsacyjnego 
wszelkich szyldów i reklam, 

h) dopuszcza siC na obiektach lokalizacjC stacji 
bazowych telefonii komórkowej z wykluczeniem 
stacji wolnostoj>cych w formie masztów i wiec, 

i) sposoby zagospodarowania terenów połoconych 
w s>siedztwie obszaru kolejowego okreWlaj> 
obowi>zuj>ce przepisy; 

 
  2) Zasady kształtowania zabudowyŚ 

a) wysokoWć zabudowyŚ 
- iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe - nie ustala siC, 
- pionowy wymiar budynku: 
- dla zabudowy produkcyjnej - zgodnie 

z wymaganiami technologicznymi, 
- dla pozostałych obiektów - nie wiCkszy nic 

w stanie istniej>cym, 
b) geometria dachu: 

-  k>t nachylenia - od 15
o
 do 50

o
 

- kształt dachu - dwuspadowy, 
- pokrycie - nie ustala siC, 

c) uznaje siC istniej>c> zabudowC jako zgodn> 
z planem, 

d) nawi>zanie form> zabudowy, w tym kształtem 
dachu, materiałem i kolorystyk> elewacji, do 
zabudowy istniej>cej. 

 
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
 
  1) fragment terenu znajduje siC w konserwatorskiej 

strefie „K” ochrony krajobrazu - zasady jak w § 4, § 5 
pkt 3 niniejszej uchwałyś 

 
  2) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska 

i kształtowanie równowagi ekologicznej. 
 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nie ustala siC. 

 
7. Zasady kształtowania systemów komunikacjiŚ 

 
  1) dostCpnoWć drogowa - poprzez drogi wewnCtrzne 

zlokalizowane na terenie ń.U. dopuszcza siC dojWcie 
i dojazd z ul. Malborskiej poprzez most nad rzek> 
Kumiel>ś 

 
  2) wymagania parkingowe zgodnie z § 8 pkt 2 niniejszej 

uchwały, 
 
  3) dopuszcza siC lokalizacjC parkingów podziemnych 

i garacy wielopoziomowych. 
 

8. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 9 
niniejszej uchwały. 

 
§ 20. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU 
„OSIźK V” W źLBL=żU. 
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1. Oznaczenie terenu: 10.P. 
 
2. PowierzchniaŚ około 2,29 ha. 
 
3. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy produkcyjnej 

z dopuszczeniem usługś istniej>ce ucytkowanie terenu 
uznaje siC za zgodne z planem. 

 
4. Warunki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 
 
  1) Warunki urbanistyczne: 

a) wielkoWć działki - nie ustala siC, 
b) powierzchnia zabudowy - nie ustala siCś 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie ustala siC, 
d) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu oraz 

na podstawie przepisów szczególnych, 
e) sposoby zagospodarowania tymczasowego - nie 

ustala siC, 
f) schemat przebiegu dróg wewnCtrznych 

obsługuj>cych teren - zgodnie z rysunkiem planu; 
dopuszcza siC wytyczenie dodatkowych dróg 
wewnCtrznych, 

g) wyznacza siC strefC lokalizacji parkingów P-2, na 
której obowi>zuje zakaz zabudowyś dopuszcza siC 
lokalizacjC miejsc parkingowych poza stref>ś 

h) wyznacza siC schemat przebiegu dróg 
wewnCtrznych zgodnie z rysunkiem planu; 
dopuszcza siC zmianC przebiegu dróg 
wewnCtrznych pod warunkiem zapewnienia 
dostCpnoWci drogowej poszczególnym 
nieruchomoWciomś dopuszcza siC wytyczenie 
dodatkowych dróg wewnCtrznych, 

i) dopuszcza siC lokalizacjC znaków reklamowych na 
budynkachś kształt, wielkoWć i miejsce 
umieszczenia szyldu lub reklamy na budynku 
musz> być dostosowane do architektury budynku 
i uzgodnione na etapie uzyskania pozwolenia na 
budowC, 

j) wyklucza siC stosowanie oWwietlenia pulsacyjnego 
wszelkich szyldów i reklam, 

k) dopuszcza siC na obiektach lokalizacjC stacji 
bazowych telefonii komórkowej z wykluczeniem 
stacji wolnostoj>cych w formie masztów i wiec, 

l) sposoby zagospodarowania terenów połoconych 
w s>siedztwie obszaru kolejowego okreWlaj> 
obowi>zuj>ce przepisy; 

 
  2) Zasady kształtowania zabudowyŚ 

a) wysokoWć zabudowy - nie wiCksza nic wysokoWć 
zabudowy istniej>cej, 

b) geometria dachu - nie ustala siC, 
c) uznaje siC istniej>c> zabudowC jako zgodn> z planem, 
d) w przypadku przebudowy lub rozbudowy nawi>zanie 

form>, w tym kształtem dachu, materiałem 
i kolorystyk> elewacji, do zabudowy o wartoWciach 
kulturowych zlokalizowanej w s>siedztwie. 

 
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego - racjonalne wykorzystanie potencjału 
Wrodowiska i kształtowanie równowagi ekologicznej. 

 
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej - teren znajduje siC 
w strefie „B” ochrony konserwatorskiej - zasady jak w § 5 
pkt 2 niniejszej uchwały. 

 
7. Zasady kształtowania systemów komunikacjiŚ 

 

  1) dostCpnoWć drogowa - poprzez drogi wewnCtrzne 
zlokalizowane na terenie 1.U; 

 
  2) wymagania parkingowe zgodnie z § 8 pkt 2 niniejszej 

uchwały, 
 
  3) dopuszcza siC lokalizacjC parkingów podziemnych 

i garacy wielopoziomowych. 
 

8. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 9 
niniejszej uchwały. 

 
§ 21. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU 
„OSIźK V” W źLBL=żU - ŹLA ŹRÓż I ULIC. 

 
1. Oznaczenie terenu: 01.KD-G+T. 
 
2. PowierzchniaŚ około 2,45 ha. 
 
3. Klasa i nazwa ulicyŚ Teren publicznej drogi głównej 

(Aleja żrunwaldzka, Plac żrunwaldzki, Aleja Tysi>clecia). 
 
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych - 

zgodnie z rysunkiem planu. 
 
5. Parkingi - nie dopuszcza siC parkowania w pasie 

drogowym. 
 
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

 
  1) odprowadzenie wód opadowych po podczyszczeniu 

do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej; 
 
  2) wprowadzenie zieleni przyulicznej. 
 

7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
  1) CzCWć terenu znajduje siC w strefie „B” ochrony 

konserwatorskiej - zasady jak w § 5 pkt 2 niniejszej 
uchwałyś 

 
  2) CzCWć terenu znajduje siC w strefie „OW” obserwacji 

archeologicznej - zasady jak w § 5 pkt 1 niniejszej 
uchwały. 

 
8. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 9 

niniejszej uchwały. 
 
9. Inne zapisy: 

 
  1) ulica dwujezdniowa po dwa pasy ruchu, lokalizacja linii 

tramwajowej, dwutorowej, obustronny chodnik; 
 
  2) dopuszcza siC lokalizacjC Wciecki rowerowejś 
 
  3) dopuszcza siC lokalizacjC przystanków autobusowych 

i tramwajowych; 
 
  4) w pasie drogowym ulicy dopuszcza siC korytarze 

przeznaczone do lokalizacji obiektów i urz>dzeM 
infrastruktury; 

 
  5) nie dopuszcza siC bezpoWredniej obsługi zabudowy. 
 

§ 22. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU 
„OSIźK V” W źLBL=żU - ŹLA ŹRÓż I ULIC. 
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1. Oznaczenie terenu: 02.KD-Z. 
 
2. PowierzchniaŚ około Ń,22 ha. 
 
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznej drogi zbiorczej 

(ul. Zwi>zku Jaszczurczego). 
 
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych - 

zgodnie z rysunkiem planu. 
 
5. Parkingi - nie dopuszcza siC parkowania w pasie 

drogowym. 
 
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

 
  1) odprowadzenie wód opadowych po podczyszczeniu 

do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. 
 

7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nie ustala siC. 

 
8. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 9 

niniejszej uchwały. 
 
9. Inne zapisy: 

 
  1) ulica jednojezdniowa o  dwóch pasach ruchuś 

obustronny chodnik; 
 
  2) w pasie drogowym ulicy dopuszcza siC korytarze 

przeznaczone do lokalizacji obiektów i urz>dzeM 
infrastruktury; 

 
  3) nie dopuszcza siC bezpoWredniej obsługi zabudowy. 
 

§ 23. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU 
„OSIźK V” W ELBL=żU - ŹLA ŹRÓż I ULIC. 

 
1. Oznaczenie terenu: 03.KD-L. 
 
2. PowierzchniaŚ około Ń,33 ha. 
 
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznej drogi lokalnej. 
 
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych - 

zgodnie z rysunkiem planu. 
 
5. Parkingi - nie dopuszcza siC parkowania w pasie 

drogowym. 
 
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

 
  1) odprowadzenie wód opadowych po podczyszczeniu 

do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. 
 

7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
  1) CzCWć terenu znajduje siC w strefie „B” ochrony 

konserwatorskiej - zasady jak w § 5 pkt 2 niniejszej 
uchwałyś 

 
  2) CzCWć terenu znajduje siC w konserwatorskiej strefie 

„K” ochrony krajobrazu - zasady jak w § 5 pkt 3 
niniejszej uchwały. 

 
8. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 9 

niniejszej uchwały. 
 

9. Inne zapisy: 
 
  1) w pasie drogowym ulicy dopuszcza siC korytarze 

przeznaczone do lokalizacji obiektów i urz>dzeM 
infrastruktury; 

 
  2) dopuszcza siC bezpoWredni> obsługC zabudowy. 
 

§ 24. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU 
„OSIźK V” W źLBL=żU - ŹLA ŹRÓż I ULIC. 

 
1. Oznaczenie terenu: 04.KD-L. 
 
2. PowierzchniaŚ około Ń,64 ha. 
 
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznej drogi lokalnej 

(ul. Lotnicza). 
 
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych - 

zgodnie z rysunkiem planu. 
 
5. Parkingi - dopuszcza siC parkowanie w zatokach 

przyjezdniowych. 
 
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

 
  1) odprowadzenie wód opadowych po podczyszczeniu 

do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej; 
 
  2) wprowadzenie zieleni przyulicznej. 
 

7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
  1) CzCWć terenu znajduje siC w strefie „B” ochrony 

konserwatorskiej - zasady jak w § 5 pkt 2 niniejszej 
uchwałyś. 

 
8. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 9 

niniejszej uchwały. 
 
9. Inne zapisy: 

 
  1) wyznacza siC rezerwC terenu dla potencjalnej 

lokalizacji ronda - skrzycowania ul. Lotniczej z drog> 
wewnCtrzn>, zgodnie z rysunkiem planu; 

 
  2) w pasie drogowym ulicy dopuszcza siC korytarze 

przeznaczone do lokalizacji obiektów i urz>dzeM 
infrastruktury; 

 
  3) dopuszcza siC bezpoWredni> obsługC zabudowy. 
 

§ 25. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU 
„OSIźK V” W źLBL=żU - ŹLA ŹRÓż I ULIC. 
 

1. Oznaczenie terenu: 05.KD-D. 
 
2. PowierzchniaŚ około Ń,ń3 ha. 
 
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznej drogi 

dojazdowej. 
 
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych - 

11 m. 
 
5. Parkingi - nie dopuszcza siC parkowania w pasie 

drogowym. 
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6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu - 
odprowadzenie wód opadowych po podczyszczeniu do 
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. 

 
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
  1) Teren znajduje siC w strefie „B” ochrony 

konserwatorskiej - zasady jak w § 5 pkt 2 niniejszej 
uchwałyś 

  2) Teren znajduje siC w strefie „OW” obserwacji 
archeologicznej - zasady jak w § 5 pkt 1 niniejszej 
uchwały. 

 
8. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 9 

niniejszej uchwały. 
 
9. Inne zapisy: 

  1) w pasie drogowym ulicy dopuszcza siC korytarze 
przeznaczone do lokalizacji obiektów i urz>dzeM 
infrastruktury; 

  2) nie dopuszcza siC bezpoWredniej obsługi zabudowy. 
 

§ 26. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU 
„OSIźK V” W źLBL=żU - ŹLA ŹRÓż I ULIC. 

 
1. Oznaczenie terenu: 06.KD-D. 
 
2. PowierzchniaŚ około Ń,ń3 ha. 
 
3. Klasa i  nazwa ulicy: Teren publicznej drogi 

dojazdowej (ul. Fabryczna). 
 
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych - 

12 m. 
 
5. Parkingi - dopuszcza siC parkowanie w zatokach 

przyjezdniowych. 
 
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu - 

odprowadzenie wód opadowych po podczyszczeniu do 
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. 

 
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
  1) Teren znajduje siC w strefie „B” ochrony 

konserwatorskiej - zasady jak w § 5 pkt 2 niniejszej 
uchwałyś 

  2) Teren znajduje siC w strefie „OW” obserwacji 
archeologicznej - zasady jak w § 5 pkt 1 niniejszej 
uchwały. 

 
8. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 9 

niniejszej uchwały. 
 
9. Inne zapisy: 

  1) w pasie drogowym ulicy dopuszcza siC korytarze 
przeznaczone do lokalizacji obiektów i urz>dzeM 
infrastruktury; 

  2) dopuszcza siC bezpoWredni> obsługC zabudowy. 
 

§ 27. ń. Zał>cznikami do niniejszej uchwały, 
stanowi>cymi jej integralne czCWci s>Ś 
  1) czCWć graficzna - rysunek miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu Osiek V 
w źlbl>gu, w skali ńŚńŃŃŃ, stanowi>cy zał>cznik          
nr 1 do uchwałyś 

  2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu, stanowi>cy zał>cznik nr 2 do uchwałyś 

  3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, stanowi>cy zał>cznik nr 3 do uchwały. 

 
2. Na rysunku miejscowego planu zawarto 

nastCpuj>ce obowi>zuj>ce oznaczenia graficzne 
wynikaj>ce z ustaleM planuŚ 
  1) granica opracowania planu, 
  2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania, 
  3) oznaczenia identyfikacyjne przeznaczenia terenów 

w liniach rozgraniczaj>cych, 
  4) teren na którym dopuszcza siC lokalizacjC nowego 

obiektu handlowego o powierzchni sprzedacy powycej 
2000 m

2
, 

  5) miejsce zjazdu na obszar opracowania przez most na 
rzece Kumieli, schemat przebiegu dróg wewnCtrznych, 

  6) orientacyjny przebieg Wciecek rowerowych i pieszo-
rowerowych, 

  7) orientacyjny przebieg głównych ci>gów pieszych poza 
układem drogowym, 

  8) obowi>zuj>ce linie zabudowy, 
  9) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
10) strefa lokalizacji parkingów, 
11) lokalizacja akcentu architektonicznego, 
12) lokalizacja mostów i kładek pieszych nad rzek> 

Kumiel>, 
13) granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej, 
14) granica strefy „K” konserwatorskiej ochrony 

krajobrazu, 
15) strefa „OW” obserwacji archeologicznejś 
16) obiekty o wartoWciach kulturowych do ochrony. 
 

3. Ustala siC stawkC procentow> słuc>c> naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoWci 3Ń %. 

 
§ 28. Trac> moc, we fragmentach objCtym granicami 

opisanymi w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego: 
  1) terenu „Osiek IV” w źlbl>gu zatwierdzonego uchwał> 

nr XVIII/412/04 Rady Miejskiej w źlbl>gu z dnia 
28.ńŃ.2ŃŃ4 r., opublikowan> w dzienniku UrzCdowym 
Województwa WarmiMsko-Mazurskiego Nr 174, poz. 
2121 z dnia 15.12.2004 r.; 

  2) obszaru „Centrum” w źlbl>gu zatwierdzonego uchwał> 
nr VIII/128/2003 Rady Miejskiej w źlbl>gu z dnia 
26.Ń6.2ŃŃ3 r., opublikowan> w dzienniku UrzCdowym 
Województwa WarmiMsko-Mazurskiego Nr 121, 
poz. 1598 z dnia 07.08.2003 r.; 

  3) terenu „VródmieWcie-Wschód” w  źlbl>gu 
zatwierdzonego uchwał> nr X/2ŃŃ/2ŃŃ3 Rady Miejskiej 
w źlbl>gu z dnia 23.10.2003 r., opublikowan> 
w dzienniku UrzCdowym Województwa WarmiMsko-
Mazurskiego Nr 186, poz. 2240 z dnia 08.12.2003 r.; 

  4) terenu „Rejon dworców” w źlbl>gu zatwierdzonego 
uchwał> nr XX/635/2ŃŃń Rady Miejskiej w źlbl>gu 
z dnia 22.Ń2.2ŃŃń r., opublikowan> w dzienniku 
UrzCdowym Województwa WarmiMsko-Mazurskiego 
Nr 21, poz.256 z dnia 20.03.2001 r. 

 
§ 29. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siC 

Prezydentowi Miasta źlbl>g. 
 
§ 30. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 3Ń dni od 

dnia ogłoszenia jej w Źzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady Miejskiej w źlbl>gu 
Janusz Nowak 
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Zał>cznik Nr ń 
do uchwały Nr XXX/7Ńń/2ŃńŃ 
Rady Miejskiej w źlbl>gu 
z dnia ń6 wrzeWnia 2ŃńŃ r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXX/7Ńń/2ŃńŃ 
Rady Miejskiej w źlbl>gu 
z dnia ń6 wrzeWnia 2ŃńŃ r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu 
„Osiek V” w źlbl>gu 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. 

 
W trakcie wyłocenia do publicznego wgl>du miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Osiek V” w 

źlbl>gu w dniach od 26.Ń4.2ŃńŃ do 25.Ń5.2ŃńŃ roku, w terminie do Ń8.Ń6.2ŃńŃ roku wpłynCło 7 uwag. 
Rada Miejska w źlbl>gu nie uwzglCdnia nastCpuj>cych uwag wymienionych w kolejnoWci zgodnej z tabel> stanowi>c> 

wykaz nieuwzglCdnionych uwag wniesionych do wyłoconego do publicznego wgl>du projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „Osiek V” w źlbl>gu. 
 
Uwaga nr 1 

 Zgłaszaj>cy uwagC - Zakład Mechaniczny źLTźCH sp. z o.o. 
 WyjaWnienie w sprawie nieuwzglCdnienia uwagiŚ 

 
Zgłaszaj>cy uwagC wnosił o zmianC przeznaczenia terenu ńŃ.P z „terenu zabudowy produkcyjnej z dopuszczeniem usług” 

na „tereny zabudowy produkcyjnej z dopuszczeniem usług, handlu detalicznego i hurtowego, w tym handlu o powierzchni 
sprzedacy ponad 2000 m

2”. 
Na cadnym z etapów opracowywania planu zgłaszaj>cy uwagC, nie wniósł wniosków do planu. Projekt planu poprzez 

dopuszczenie na terenie ńŃ.P usług, bez precyzowania ich zakresu, spełnia czCWć uwagi dotycz>c> dopuszczenia usług 
handlu detalicznego i hurtowego. CzCWć uwagi została uznana za bezzasadn>. 

Ostateczne dopuszczono lokalizacjC nowego obiektu handlowego o powierzchni sprzedacy powycej 2ŃŃŃ m2
 jedynie w 

wyznaczonej strefie na terenie ń.U, oraz kontynuacjC funkcjonowania istniej>cych wielkopowierzchniowych obiektów 
handlowych. Jednak teren Zakładów Mechanicznych źLTźCH posiada utrwalon> funkcjC przemysłow> i nie spełnia wymagaM 
dotycz>cych infrastruktury, tj. miejsc parkingowych, czy własnego dostCpu do dróg publicznych. 
 
Uwaga nr 2 

 Zgłaszaj>cy uwagC - Investment Żriends NieruchomoWci Sp. z o.o. 
 WyjaWnienie w sprawie nieuwzglCdnienia uwagiŚ 

 
Zgłaszaj>cy uwagC wnosił o rozszerzenie przeznaczenia terenu ńŃ.P o zabudowC handlow> i umocliwienie lokalizacji 

nowego obiektu handlowego o powierzchni sprzedacy powycej 2ŃŃŃ m
2
. 

W projekcie planu przeznaczono teren 10.P dla zabudowy produkcyjnej z dopuszczeniem usług, bez precyzowania ich 
zakresu. Spełniona jest zatem czCWć uwagi dotycz>c> dopuszczenia zabudowy handlowej. CzCWć uwagi została uznana za 
bezzasadn>. 

Zgodnie z procedur> sporz>dzania planu, w zwi>zku z ogłoszeniem o przyst>pieniu do sporz>dzania planu, zgłaszaj>cy 
uwagC, wyst>pił w dniu ń3.ń2.2ŃŃ7 roku z wnioskiem o uwzglCdnienie w sporz>dzanym planie potrzeb spółki, w tym miCdzy 
innymi o „zachowanie charakteru terenu przemysłowego z mocliwoWci> rozbudowy”. Wniosek ten został uwzglCdniony. 

W trakcie sporz>dzania planu, w zwi>zku ze zorganizowanymi spotkaniami roboczymi z właWcicielami terenów objCtych 
planem, do Miejskiego Biura Urbanistycznego wpłynCły kolejne pisma - wnioski nieformalne. W piWmie z dnia 07.02.2008 roku 
zgłaszaj>cy uwagC podtrzymywał stanowisko w sprawie kontynuacji działalnoWci produkcyjnej. Natomiast w piWmie z dnia 
29.Ń4.2ŃŃ8 roku wnosił o wydzielenie terenu obejmuj>cego miCdzy innymi działki nr 68/ń4 i 68/15 z przeznaczeniem dla 
zabudowy przemysłowej z dopuszczon> lokalizacj> funkcji usługowej. Równiec ten wniosek został uwzglCdniony w 
przygotowywanym projekcie planu. 

Na cadnym z etapów opracowywania planu zgłaszaj>cy uwagC nie wnosił o umocliwienie realizacji obiektu handlowego o 
powierzchni sprzedacy powycej 2ŃŃŃ m2

. 
Teren ńŃ.P posiada utrwalon> funkcjC przemysłow> i nie spełnia wymagaM dotycz>cych infrastruktury, tj. miejsc 

parkingowych, czy własnego dostCpu do dróg publicznych i mocliwoWci rozładowania ruchu drogowego przez własne wjazdy i 
wyjazdy. 
 
Uwaga nr 3 

 Zgłaszaj>cy uwagC - ELZAM MARKET Sp. z o.o. 

 WyjaWnienie w sprawie nieuwzglCdnienia uwagiŚ 
 
Zgłaszaj>cy uwagC wnosił oŚ 
  1) Dopuszczenie lokalizacji nowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedacy powycej 2000 m

2
 poza stref> ń.Uń na 

terenie 1.U. 
Zgodnie z polityk> przestrzenn> miasto źlbl>g zmierza do ograniczenia lokalizacji nowych wielkoprzestrzennych obiektów 
handlowych dla zapewnienia optymalnych warunków obsługi komunikacji oraz ochrony lokalnego rynku. JednoczeWnie za 
zgodne z planem uznaje siC juc funkcjonuj>ce obiekty handlowe. Bior>c pod uwagC obecny stan zagospodarowania 
obszaru i nasycenie go obiektami handlowymi w planie dopuszcza siC lokalizacjC jednego nowego obiektu 
wielkopowierzchniowego. W projekcie planu obiekt ten wystCpuje w strefie ń.Uń na terenie ń.U ze wzglCdu na mocliwoWć 
zorganizowania prawidłowej obsługi komunikacyjnej poprzez dogodny zjazd z ul. Lotniczej, a takce ze wzglCdu 
na najkorzystniejsze połocenie tego terenu. 
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  2) Dopuszczenie lokalizacji nowego obiektu handlowego o powierzchni sprzedacy powycej 2ŃŃŃ m
2
 na całej działce 68/ń7 z 

wył>czeniem strefy konserwatorskiej ochrony krajobrazu oraz na czCWci działki 68/ń8 zabudowanej budynkami B19 i B14, 
w których zgodnie z decyzj> wydan> przez Prezydenta Miasta źlbl>ga odbywa siC handel wielkopowierzchniowy. 
W/w budynki mogłyby zostać wchłoniCte jako elementy nowo wybudowanego obiektu o pow. sprzed. pow. 2000 m

2
. 

Podobnie jak w przypadku czCWci uwagi opisanej w ust. 2, zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza siC kontynuacjC 
prowadzonej działalnoWci handlowej, w tym handlu wielkopowierzchniowego w ramach istniej>cych obiektów, jednak bez 
mocliwoWci realizacji nowego obiektu handlowego o powierzchni sprzedacowej powycej 2ŃŃŃ m2

. 
  3) LikwidacjC stref lokalizacji parkingów P2 na terenie ń.U i dopuszczenie na nich mocliwoWci zabudowy. 

StrefC P2 wyznaczono na rysunku planu w s>siedztwie terenów kolejowych gdzie zgodnie z przepisami odrCbnymi 
zakazuje siC lokalizacji nowej zabudowy. 

  4) NieokreWlanie formy tablic informacyjnych umieszczanych na wspólnych noWnikach na terenie 1.U. 
Ujednolicenie formy i wielkoWci reklam wolnostoj>cych ma za zadanie uporz>dkowanie intensywnie zabudowanej 
przestrzeni. 

  5) ZmianC wysokoWci zabudowy z 4 do 6 kondygnacji na terenie ń.U. 
Czterokondygnacyjna zabudowa usługowa (z powierzchni> ucytkow> zwiCkszon> o ewentualne kondygnacje podziemne) 
jest zabudow> o wysokoWci odpowiadaj>cej standardom zabudowy Wródmiejskiej. 

  6) Wył>czenie budynku Bń9 spod ochrony wartoWci kulturowych. 
Budynek Bń9 stanowi fragment zespołu zabudowy zlokalizowanego w strefie B ochrony Konserwatorskiej. Zgodnie z § ńń 
ust. 6 pkt 2 tekstu planu dopuszcza siC szerokie mocliwoWci adaptacji obiektów zabytkowych przy zachowaniu ich wartoWci 
historycznych, w tym miCdzy innymi przebudowC ich wnCtrz (lit. c) i dobudowC do budynku, o ile pozwalaj> na to linie 
zabudowy. 

  7) LikwidacjC ustaleM dopuszczaj>cych na terenie 4.U handlu hurtowego i przeznaczenie go na teren obsługi komunikacji 
KS. 
Przeznaczenie terenu 4.U jest zgodne z wnioskiem właWciciela terenu. Źo tekstu planu wniesiono korektC techniczn> 
uznaj>c> istniej>ce ucytkowanie terenu 4.U, w tym teren obsługi komunikacji (dystrybutory gazu) na działce zgłaszaj>cego 
uwagC jako zgodne z planem. 

  8) ZmianC parametrów zabudowy terenu 4.U - korektC wysokoWci do ń kondygnacji, oraz korektC geometrii dachu. 
Parametry zabudowy na terenie 4.U s> zgodne z wnioskiem właWciciela połoconej na nim działki nr 23/31. 

  9) ZmianC przeznaczenia czCWci terenu 7.ZP na teren zabudowy usługowej. 
Teren 7.ZP przeznaczony jest dla zieleni urz>dzonej i stanowi korytarz ekologiczny rzeki Kumieli zgodnie z ustaleniami 
Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - miasta źlbl>g. StrefC wyznaczono wzdłuc 
rzeki Kumieli w celu wzmocnienia jej obudowy biologicznej. Projekt planu nie zmienia dotychczasowego przeznaczenia 
terenu w obowi>zuj>cym planie. 

10) WykreWlenie zapisu zakazuj>cego lokalizacji znaków reklamowych na terenie 7.ZP. 
Teren 7.ZP jest przeznaczony dla zieleni urz>dzonej i znajduje siC na terenie konserwatorskiej strefy ochrony krajobrazu 
K. Lokalizacja reklam na tym terenie jest sprzeczna z ide> ochrony krajobrazu oraz z przeznaczeniem terenu. 

 
Uwaga nr 4 

 Zgłaszaj>cy uwagC - prezes PPHU Delta 

 WyjaWnienie w sprawie nieuwzglCdnienia uwagiŚ 
 

Zgłaszaj>cy uwagC, prezes przedsiCbiorstwa „Źelta”, stwierdzał sprzecznoWć ustaleM planu z obowi>zuj>cym studium 
w zakresie lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedacy powycej 2ŃŃŃ m

2. Wnosił o 
dopuszczenie ich lokalizacji na całym terenie ń.U oraz na terenach 9.P i ńŃ.P. Ponadto wnosił o wykluczenie działalnoWci 
produkcyjnej na terenie 9.P i 10.P, jako niezgodnej ze studium oraz przeznaczenie tych terenów dla działalnoWci usługowo-
handlowej, w tym dla obiektów wielkopowierzchniowych. 

Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie objCtym planem okreWla dominuj>c> 
funkcjC jako przemysłowo-usługow>, co oznacza, ce nawet w okresie kierunkowym, czyli do 2Ń2Ń r. nie przewiduje siC 
całkowitej likwidacji obiektów produkcyjnych. Zgodnie ze Studium obowi>zuj> tam nastCpuj>ce zasady polityki przestrzennejŚ 

„Kontynuacja procesu przekształcania obiektów przemysłowych na usługowo-handlowe, w tym lokalizacja wielkoprzestrzennych 
obiektów handlowych powycej 2ŃŃŃ m2

 powierzchni sprzedacowej. Jest to obszar dynamicznych przekształceM strukturalnych i 
funkcjonalnych (......). Cały obszar jednostki predysponowany jest do rewitalizacji, w tym rewaloryzacji przestrzeni i rehabilitacji 
zabudowy. W granicach jednostki wyklucza siC lokalizacjC nowych obiektów o funkcji usługowo-produkcyjnej mog>cych negatywnie 
oddziaływać na estetyczn> jakoWć przestrzeni publicznych i krajobrazu kulturowego”. 

„Kontynuacja procesu przekształceM obiektów przemysłowych na usługowo-handlowe” jest procesem ci>głym. Zatem nie 
jest prawd>, ce zgodnie ze studium na obszarze jednostki wyklucza siC zabudowC przemysłow>. Taka zabudowa tam 
funkcjonuje, a wyklucza siC jedynie lokalizacjC nowych obiektów mog>cych negatywnie oddziaływać na estetyczn> jakoWć 
przestrzeni publicznych i krajobrazu kulturowego, co wykluczaj> ustalenia planu zwi>zane z wyznaczeniem w planie strefy B 
ochrony konserwatorskiej (zgodnie ze Studium). Ponadto, zabudowa produkcyjna zlokalizowana została na terenie ńŃ.P 
zgodnie z wnioskami właWciciela terenu deklaruj>cego chCć kontynuacji prowadzonej działalnoWci. 

W zwi>zku z tym uwaga dotycz>ca wykluczenia działalnoWci produkcyjnej na terenie 9.P i ńŃ.P nie została uwzglCdniona. 
Ponadto, w stosunku do terenu 9.U na cadnym z etapów opracowywania planu nie złocono wniosków. 

Polityka przestrzenna miasta źlbl>g, zgodnie z intencj> ustawodawcy, zmierza do ograniczenia lokalizacji 
wielkoprzestrzennych obiektów handlowych dla zapewnienia optymalnych warunków obsługi komunikacji oraz ochrony 
lokalnego rynku. Bior>c pod uwagC obecny stan zagospodarowania obszaru i nasycenia go obiektami handlowymi wyracono 
zgodC na jeden nowy obiekt wielkopowierzchniowy. Obiekt ten zlokalizowano w strefie 1.U1 ze wzglCdu na mocliwoWć 
zorganizowania prawidłowej obsługi komunikacyjnej poprzez dogodny wjazd z ul. Lotniczej, a takce ze wzglCdu na 
najkorzystniejsze połocenie tego terenu wzglCdem centrum wschodniej czCWci VródmieWcie obejmuj>cej rejon dworców. 
Tereny 9.P i ńŃ.P połocone mniej atrakcyjnie w strukturze miasta, a jednoczeWnie budynki przemysłowe znajduj>ce siC 
na tych terenach, posiadaj> obecnie jeszcze duc> wartoWć funkcjonaln> i technologiczn> w procesach produkcyjnych. Przy 
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ocenie wartoWci nieruchomoWci nalecy uwzglCdniać równiec przydatnoWć zabudowy i urz>dzeM do pełnienia funkcji 
dotychczasowych i ewentualne straty z tytułu rezygnacji z nadal przydatnych elementów technologicznych. Obiekty na 
terenach 9.P i 10.P uznano za wartoWciowe dla funkcji przemysłowej na obecnym etapie rozwoju technologicznego. 
Przeznaczenie ich na zupełnie inne funkcje wskazywałoby na marnotrawienie maj>tku. 
 
Uwaga nr 5 

 Zgłaszaj>cy uwagC - Statoil Poland Sp. z o.o. 

 WyjaWnienie w sprawie nieuwzglCdnienia uwagiŚ 
 

Zgłaszaj>cy uwagC wnosił oŚ 
  1) KorektC przebiegu linii rozgraniczaj>cej drogi 3.KŹ-L w sposób nie powoduj>cy koniecznoWci wyburzenia myjni 

samochodowej. 
Droga 03.KD-L została zaprojektowana w sposób, w którym maksymalnie został zachowany teren istniej>cej stacji paliw. 
Nie było mocliwoWci zaprojektowania prawidłowego skrzycowania z pominiCciem budynku istniej>cej myjni samochodowej. 
Uwaga nie została uwzglCdniona. 

  2) WykreWlenie z terenu ń.U ustalenia dopuszczaj>cego lokalizacjC stacji paliw. 
Ustalenie planu dopuszczaj>ce lokalizacjC stacji paliw na terenie ń.U zostało wniesione na podstawie wniosku jednego z 
właWcicieli terenu. 

 
 
 

Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXX/7Ńń/2ŃńŃ 
Rady Miejskiej w źlbl>gu 
z dnia ń6 wrzeWnia 2ŃńŃ r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu 
„Osiek V” w źlbl>gu 

 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania. 
 
 

1. Na obszarze opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zagospodarowania przestrzennego 
terenu „Osiek V” w źlbl>gu przewiduje siC nastCpuj>ce inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminyŚ 
 
  1) inwestycje w zakresie budowy i modernizacji układu komunikacyjnego dotycz>ce dróg publicznych o ł>cznej powierzchni 

ok. 3,90 ha w tym: 
a) modernizacja drogi głównej wraz z dwutorow> lini> tramwajow>ś droga oznaczona symbolem Ńń.KŹ_ż+T o długoWci 

ok. 510 m, w której dopuszcza siC lokalizacjC Wciecki rowerowej oraz obiektów i urz>dzeM infrastruktury, 
b) przebudowa drogi zbiorczej oznaczonej symbolem 02.KD-Z o długoWci ok. 30 m, w której dopuszcza siC lokalizacjC 

obiektów i urz>dzeM infrastruktury, 
c) budowa drogi lokalnej oznaczonej symbolem 03.KD-L o długoWci ok. 150 m, w której dopuszcza siC lokalizacjC 

obiektów i urz>dzeM infrastruktury, 
d) modernizacja drogi lokalnej oznaczonej symbolem 04.KD-Z o długoWci ok. 260 m, w której dopuszcza siC lokalizacjC 

obiektów i urz>dzeM infrastruktury, 
e) budowa drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 05.KD-Ź o długoWci ok. ń2Ń m, w której dopuszcza siC lokalizacjC 

obiektów i urz>dzeM infrastruktury, 
f) modernizacja drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 06.KD-Ź o długoWci ok. 80 m, w której dopuszcza siC lokalizacjC 

obiektów i urz>dzeM infrastrukturyś 
 
  2) inwestycje w zakresie sieci wodoci>gowych - budowa, modernizacja i biec>ce konserwacje sieci wodoci>gowejś 
 
  3) inwestycje w zakresie kanalizacji sanitarnej - budowa, modernizacja i biec>ce konserwacje sieci i urz>dzeM kanalizacji 

sanitarnej, w tym przepompowni Wciekówś 
 
  4) inwestycje w zakresie kanalizacji deszczowej - budowa, modernizacja i biec>ce konserwacje sieci i urz>dzeM kanalizacji 

deszczowej. 
 

2. Budowa i modernizacja ulic oraz poszczególnych elementów infrastruktury technicznej jest zadaniem własnym gminy i 
moce być finansowana z budcetu Miasta źlbl>ga lub współfinansowana ze Wrodków zewnCtrznych. 

 
3. Nie okreWla siC szczegółowego harmonogramu realizacji wycej wymienionych inwestycji. 

 
 
 
 
 


