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UCHWAŁA Nr XXVIII/161/2008 

Rady Miejskiej w Gołdapi 

z dnia 24 listopada 2008 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego cz ��ci miasta Gołdap, poło �onej 

mi�dzy ulic � Konstytucji 3 Maja, projektowan � obwodnic � Gołdapi a ulic � Poln �. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany 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), oraz 
art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717, zmiany z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 
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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) oraz uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi 
Nr XI/57/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
przyst�pienia do sporz�dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego cz��ci miasta Gołdap, 
poło�onej mi�dzy ulic� Konstytucji 3 Maja, projektowan� 
obwodnic� Gołdapi a ulic� Poln�, Rada Miejska w Gołdapi 
uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1. 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego cz��ci miasta Gołdap, poło�onej mi�dzy 
ulic� Konstytucji 3 Maja, projektowan� obwodnic� Gołdapi 
a ulic� Poln�. Granice terenu obj�tego planem jak na 
zał�czniku Nr 1 niniejszej uchwały. 

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

opublikowanych w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego: 
 
  1) tekstu planu, stanowi�cego tre�� niniejszej uchwały, 
 
  2) rysunku planu w skali 1:1000 jako zał�cznik graficzny 

Nr 1, stanowi�cego integraln� cz��� 
niniejszej uchwały, 

 
  3) stwierdzenia o zgodno�ci niniejszego planu ze 

Studium Uwarunkowa� i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gołdap, 
stanowi�cego zał�cznik Nr 2 niniejszej uchwały, 

 
  4) rozpatrzenia uwag do projektu niniejszego planu 

stanowi�cego zał�cznik Nr 3 niniejszej uchwały, 
 
  5) rozstrzygni�cia sposobu realizacji oraz zasad 

finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej nale��cych do zada� własnych miasta, 
stanowi�cego zał�cznik Nr 4 niniejszej uchwały. 

 
Rozdział I 

 
§ 2. 1. Przedmiot i granice planu okre�la uchwała Nr 

XI/57/2007 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 14 czerwca 
2007 r. w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
cz��ci miasta Gołdap, poło�onej mi�dzy ulic� Konstytucji 
3 Maja, projektowan� obwodnic� Gołdapi a ulic� Poln�. 

 
2. Rysunek planu sporz�dzony w zapisie 

numerycznym na mapie zasadniczej w skali 1:1000, 
stanowi zał�cznik Nr 1 do niniejszej uchwały, obowi�zuje 
w nast�puj�cym zakresie: 
 
  1) granic planu, 
 
  2) linii rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym przeznaczeniu, 
 
  3) oznacze� terenów o okre�lonym przeznaczeniu, 
 
  4) nieprzekraczalnych linii zabudowy. 
 

3. Wyja�nienie wa�niejszych poj�� u�ytych w tre�ci 
niniejszej uchwały: 
 
  1) usługi nieuci��liwe - rozumie si� przez to usługi 

niezwi�zane z przedsi�wzi�ciami mog�cymi znacz�co 
oddziaływa� na �rodowisko (nie wymagaj�ce 
sporz�dzenia raportu oddziaływania przedsi�wzi�cia 
na �rodowisko), lub których uci��liwo�� nie wykracza 

poza obszar własnej działki za wyj�tkiem obiektów 
obsługi infrastruktury technicznej miasta, 

 
  2) adaptacja zabudowy - oznacza zachowanie stanu 

istniej�cego zabudowy, dopuszcza si� jej przebudow�, 
rozbudow� i nadbudow� przy spełnieniu warunków 
wynikaj�cych z przeznaczenia terenu, zasad 
zabudowy i zagospodarowania, okre�lonych w 
ustaleniach niniejszej uchwały, 

 
  3) powierzchnia biologicznie czynna - oznacza 

powierzchni� gruntu rodzimego oraz wod� 
powierzchniow� na terenie działki budowlanej w 
rozumieniu przepisów Rozporz�dzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie, 

 
  4) nieprzekraczalna linia zabudowy - jest to linia, poza 

któr� nie mo�na sytuowa� budynków, 
 
  5) wysoko�� zabudowy - ilo�� kondygnacji nadziemnych 

lub wysoko�� do kalenicy dachu od poziomu terenu. 
 

Rozdział II 
Przepisy ogólne dotycz �ce terenu obj �tego planem 

 
§ 3. Ustala si� nast�puj�ce podstawowe 

przeznaczenie terenów: 
 

- MN- tereny zabudowy mieszkaniowej, 
 
- U  - tereny usług, 
 
- UT - tereny usług turystycznych, 
 
-     ZP - tereny zieleni urz�dzonej, 
 
- ZI - tereny zieleni izolacyjnej, 
 
- KP - ci�gi pieszo-rowerowe, 
 
- KD - tereny dróg publicznych, 
 
- T - teren lokalizacji trafstacji. 

 
§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego. 
 
1. Projekty dróg publicznych i zieleni urz�dzonej 

nale�y uj�� w systemowe rozwi�zania elementów małej 
architektury (przystanki, �mietniki, o�wietlenie) oraz 
jednolite rozwi�zania oznakowania ulic, tablic 
informacyjnych, �cie�ek rowerowych i pieszych. 

 
2. W granicach planu wyst�puje zakaz tworzenia 

wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. 
 
§ 5. Zasady ochrony �rodowiska naturalnego i 

krajobrazu kulturowego. 
 
1. Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o 

lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 
ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych 
(Dz. U. Nr 167, poz. 1399) oraz uchwały Nr XLII/258/06 
Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 20 kwietnia 2006 r. w 
sprawie ustanowienia tymczasowego statutu uzdrowiska 
teren w granicach planu nale�y do strefy „B” ochrony 
uzdrowiskowej i w zwi�zku z tym zabrania si�: 
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  1) Lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniej�cych 
inwestycji znacz�co wpływaj�cych na �rodowisko, a w 
szczególno�ci zakładów przemysłowych, stacji paliw, 
skupu złomu i punktu skupu produktów rolnych z 
wyj�tkiem elementów infrastruktury technicznej, 

 
  2) Działa� inwestycyjnych, które mogłyby prowadzi� do 

zniszczenia, ograniczenia lub zniekształcenia 
warunków naturalnych �rodowiska, 

 
  3) Prowadzenia prac budowlanych w sposób utrudniaj�cy 

przebywanie kuracjuszy w obszarze stref uzdrowiska, 
 
  4) Zachowa� istniej�cy drzewostan. 
 

2. Na terenach podmokłych nie nale�y zmienia� 
stosunków wodnych, nie dotyczy melioracji w rozumieniu 
art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 

 
3. W granicach planu projektowane parkingi nie mog� 

posiada� wi�cej ni� 50 stanowisk postojowych dla 
samochodów osobowych, dostawczych i autobusów. 

 
§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

krajobrazu kulturowego. 
Na obszarze obj�tym opracowaniem planu wyst�puje 
stanowisko archeologiczne wpisane do rejestru zabytków 
Wojewódzkiego Urz�du Ochrony Zabytków w Olsztynie - 
Delegatura w Ełku, oznaczone jako „Gołdap, stanowisko 
nr 14 (AZP13-78/12)- osada nowo�ytna (XVI-XVII w. oraz 
XIX w.)”. Lokalizacj� stanowiska archeologicznego 
przedstawia zał�cznik nr 1 (rysunek planu) niniejszej 
uchwały. Na terenie stanowiska archeologicznego nale�y: 
 
  a) Wszelkie działania uzgodni� z Wojewódzkim Urz�dem 

Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Ełku, 
 
  b) Prace ziemne nale�y wykonywa� pod nadzorem 

archeologicznym. 
 

§ 7. Zasady obsługi w zakresie komunikacji. 
 

Ulice „KD” s� gminnymi ulicami publicznymi, klasy 
dojazdowej do wszystkich projektowanych działek w 
granicach opracowania planu. Projektowany układ ulic 
poł�czony jest z istniej�c� ulic� Konstytucji 3 Maja i ulic� 
Poln�. 

 
§ 8. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej. 
 
1. W granicach planu ka�da z projektowanych działek 

budowlanych przeznaczonych pod zabudow� musi mie� 
zapewnion� mo�liwo�� przył�czenia do zewn�trznych 
sieci technicznego uzbrojenia: wodoci�gowej, kanalizacji 
sanitarnej i elektroenergetycznej. 

 
2. Lokalizacja sieci infrastruktury technicznej (w tym 

powi�za� z układem zewn�trznym) w liniach 
rozgraniczaj�cych ulic i dojazdów jest obowi�zuj�c� 
zasad�, dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� 
infrastruktury technicznej we wszystkich strefach 
funkcyjnych. 

 
3. Zaopatrzenie w energi� elektryczn� i sieci 

telekomunikacyjne. 
Zaopatrzenie w energi� elektryczn� z istniej�cych i 
projektowanych stacji transformatorowych na zasadach 
okre�lonych przez dysponenta sieci. Sieci energetyczne i 

telekomunikacyjne nale�y wykona� jako kable doziemne 
prowadzone w liniach rozgraniczaj�cych dróg. 

 
4. Zaopatrzenie w wod�. 

Zaopatrzenie w wod� przewiduje si� z istniej�cej miejskiej 
sieci wodoci�gowej na podstawie warunków okre�lonych 
przez dysponenta sieci. 
 

5. Kanalizacja sanitarna. 
Odprowadzenie �cieków z istniej�cej i projektowanej 
zabudowy przewiduje si� do miejskiej sieci kanalizacji 
sanitarnej na podstawie warunków okre�lonych przez 
dysponenta sieci, wykorzystuj�c istniej�ce kolektory 
tłoczne i grawitacyjne zlokalizowane w granicach 
opracowanego planu - w pasach drogowych ulicy 
Konstytucji 3 Maja i ulicy Polnej. 

 
6. Kanalizacja deszczowa. 

Wody opadowe z ulic nale�y uj�� w system 
grawitacyjnych kolektorów deszczowych lokalizowanych w 
pasach drogowych zako�czonych separatorami 
piaskowymi 

 
7. Zaopatrzenie w ciepło. 

Zaopatrzenie w ciepło w sposób indywidualny. Zaleca si� 
ogrzewanie w oparciu o gaz, olej opałowy, drewno, 
energi� elektryczn� lub odnawialne �ródła energii. 

 
8. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z 

istniej�cymi urz�dzeniami infrastruktury technicznej nale�y 
je przebudowa� i dostosowa� do projektowanego 
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami, normami i warunkami 
przebudowy. Uzyskanie warunków technicznych od 
dysponentów poszczególnych sieci nast�pi na etapie 
projektu budowlanego. 
 

Rozdział III 
 

§ 9. Ustalenia szczegółowe - karty terenu. 
 
1. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem MN. 
 

Symbol terenu MN1 

1. 
 
Przeznaczenie 
terenu 

 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostoj�ca. 

 
2. 

 
Zasady 
kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

 
a) Na wydzielonej działce budowlanej zezwala si� 

na lokalizacj� jednego budynku mieszkalnego 
oraz jednego budynku gospodarczego lub 
gara�u. 

b) Powierzchnia biologicznie czynna - min. 55 % 
powierzchni działki. 

c) Nieprzekraczalne linie zabudowy - je�eli na 
rysunku planu nie stanowi inaczej - nie mniej 
ni� 6m od linii rozgraniczaj�cej. 

Wytyczne projektowe zabudowy mieszkaniowej: 
d) Budynek projektowa� jako parterowy z   

poddaszem u�ytkowym. 
e) Poziom posadowienia podłogi parteru nie 

wi�kszy ni� 1,2 m nad poziomem istniej�cego 
lub projektowanego zagospodarowania terenu 
działki budowlanej. 

f)  Dachy budynków kształtowa� jako dwuspa-
dowe lub wielospadowe o k�cie nachylenia 
połaci od 35˚ do 45˚ . Dachy kryte dachówk� 
ceramiczn� lub materiałem j� imituj�cym w 
kolorze czerwonym, br�zowym lub 
pochodnymi tych kolorów.  

g) Główn� kalenic� bryły budynku mieszkalnego 
projektowa� równolegle do drogi obsługuj�cej 
dan� działk� budowlan�. 
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  Wytyczne dotycz�ce budynków gospodarczych: 
h) Wysoko�� zabudowy gospodarczej jedna 

kondygnacja naziemna z poddaszem 
u�ytkowym. 

i) Powierzchnia zabudowy gospodarczej nie mo�e 
przekroczy� 30 % powierzchni zabudowy 
budynku mieszkalnego. 

 
 
3. 

 
Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

 
Wg § 4 - zasady ogólne. 
 

 
4. 

 
Zasady scale� i 
podziału 
nieruchomo�ci 

 
a) Podział  na  działki  budowlane zgodnie  z 

zał�cznikiem Nr1 niniejszej uchwały (rysunek 
planu), przy tolerancji lokalizacji przebiegu 
podziałów mi�dzy działkami +/- 4 m. 

b) Minimalna powierzchnia działek budowlanych - 
1000 m2. 

 
 
5. 

 
Zasady ochrony 
�rodowiska, 
przyrody i 
krajobrazu 
kulturowego 
 

Wg § 5 - zasady ogólne. 

 
6. 

 
Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków oraz 
dóbr kultury 
współczesnej 
 

 
Wg § 6 - zasady ogólne. 
 
 

 
7. 

 
Tereny lub obiekty 
podlegaj�ce 
ochronie na 
podstawie 
odr�bnych 
przepisów 
 

Wg § 5 - zasady ogólne. 
 

 
8. 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
komunikacji 

 
a)  Działki  budowlane  terenu  MN1  obsługuj� 

gminne drogi oznaczone na rysunku planu 
symbolami KD5 i KD6.  

b) Niezb�dne  miejsca postojowe nale�y  pro-
jektowa� wył�cznie w granicach działki danej 
inwestycji w ilo�ci min. dwóch miejsc 
parkingowych. 

 
 
9. 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej. 

 
Wg § 8 - zasady ogólne. 
 

 
2. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem MN. 
 

Symbol terenu MN2 

 
1. 

 
Przeznaczenie 
terenu 

 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostoj�ca. 

 
2. 

 
Zasady 
kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

 
a)  Na wydzielonej działce budowlanej zezwala 

si� na lokalizacj� jednego budynku 
mieszkalnego oraz jednego budynku 
gospodarczego lub gara�u. 

b)  Powierzchnia biologicznie czynna - min. 55 % 
powierzchni działki. 

c) Nieprzekraczalne linie zabudowy - je�eli na 
rysunku planu nie stanowi inaczej - nie mniej 
ni� 6 m od linii rozgraniczaj�cej. 

Wytyczne projektowe zabudowy mieszkaniowej: 
d) Budynek projektowa� jako parterowy z 

poddaszem u�ytkowym. 
e) Poziom posadowienia podłogi parteru nie 

wi�kszy ni� 1,2 m nad poziomem istniej�cego 
lub projektowanego zagospodarowania terenu 
działki budowlanej. 

f)  Dachy  budynków  kształtowa� jako dwuspa-
dowe lub wielospadowe o k�cie nachylenia 
połaci od 35˚ do 45˚. Dachy kryte dachówk� 
ceramiczn� lub materiałem j� imituj�cym w 
kolorze czerwonym, br�zowym lub 
pochodnymi tych kolorów. 

 

  g) Główn� kalenic� bryły budynku mieszkalnego 
projektowa� równolegle do drogi obsługuj�cej 
dan� działk� budowlan�. 

Wytyczne dotycz�ce budynków gospodarczych: 
h) Wysoko�� zabudowy gospodarczej jedna 

kondygnacja naziemna z poddaszem 
u�ytkowym. 

i) Powierzchnia zabudowy gospodarczej nie mo�e 
przekroczy� 30 % powierzchni zabudowy 
budynku mieszkalnego. 

j) Kalenice zabudowy kształtowa� równolegle lub 
prostopadle do ulicy obsługuj�cej dan� 
działk�. 

 
 
3. 

 
Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

 
Wg § 4 - zasady ogólne. 
 

 
4. 

 
Zasady scale� i 
podziału 
nieruchomo�ci 
 

 
a) Podział na działki budowlane zgodnie z 

zał�cznikiem Nr 1 niniejszej uchwały (rysunek 
planu), przy tolerancji lokalizacji przebiegu 
podziałów mi�dzy działkami +/- 4 m. 

b) Minimalna powierzchnia działki budowlanej - 
1000 m2. 

 
 
5. 

 
Zasady ochrony 
�rodowiska, 
przyrody i 
krajobrazu 
kulturowego 

Wg § 5 - zasady ogólne. 
 

 
6. 

 
Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków oraz dóbr 
kultury 
współczesnej 
 

Wg § 6 - zasady ogólne. 
 
 

 
7. 

 
Tereny lub obiekty 
podlegaj�ce 
ochronie na 
podstawie 
odr�bnych 
przepisów 
 

Wg § 5 - zasady ogólne. 
 
 

 
8. 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
komunikacji 

 
a) Działki budowlane terenu MN2 obsługuj� 

gminne drogi oznaczone na rysunku planu 
symbolami KD4 i KD6.  

b) Niezb�dne miejsca postojowe nale�y 
projektowa� wył�cznie w granicach działki 
danej inwestycji w ilo�ci min. dwóch miejsc 
parkingowych. 

 
 
9. 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

Wg § 8 - zasady ogólne. 
 

 
3. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem MN. 
 

Symbol terenu MN3 

1. 
 
Przeznaczenie 
terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostoj�ca. 

 
2. 

 
Zasady 
kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

 
a)  Na wydzielonej działce budowlanej zezwala si� 

na lokalizacj� jednego budynku mieszkalnego 
oraz jednego budynku gospodarczego lub 
gara�u. 

b) Powierzchnia biologicznie czynna - min. 55 % 
powierzchni działki. 

c) Nieprzekraczalne linie zabudowy - je�eli na 
rysunku planu nie stanowi inaczej - nie mniej 
ni� 6 m od linii rozgraniczaj�cej. 

Wytyczne projektowe zabudowy mieszkaniowej: 
d) Budynek  projektowa�  jako  parterowy  z 

poddaszem u�ytkowym. 
e) Poziom posadowienia podłogi parteru nie 

wi�kszy ni� 1,2 m nad poziomem istniej�cego 
lub projektowanego zagospodarowania terenu 
działki budowlanej. 
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  f)  Dachy  budynków  kształtowa� jako dwuspa-
dowe lub wielospadowe o k�cie nachylenia 
połaci od 35˚ do 45˚. Dachy kryte dachówk� 
ceramiczn� lub materiałem j� imituj�cym w 
kolorze czerwonym, br�zowym lub 
pochodnymi tych kolorów. 

g) Główn� kalenic� bryły budynku mieszkalnego 
projektowa� równolegle do drogi obsługuj�cej 
dan� działk� budowlan�. 

Wytyczne dotycz�ce budynków gospodarczych: 
h) Wysoko��  zabudowy  gospodarczej jedna 

kondygnacja naziemna z poddaszem 
u�ytkowym. 

i)   Powierzchnia   zabudowy   gospodarczej  nie 
mo�e przekroczy� 30 % powierzchni 
zabudowy budynku mieszkalnego. 

j)  Kalenice zabudowy kształtowa� równolegle lub 
prostopadle do ulicy obsługuj�cej dan� działk�. 

 

3. 

 
Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 
 

Wg § 4 - zasady ogólne. 
 

 
4. 
 

 
Zasady scale� i 
podziału 
nieruchomo�ci 
 

 
a) Podział na działki budowlane zgodnie z 

zał�cznikiem Nr 1 niniejszej uchwały (rysunek 
planu), przy tolerancji lokalizacji przebiegu 
podziałów mi�dzy działkami +/- 4 m. 

b) Minimalna powierzchnia działki budowlanej - 
1000 m2. 

 

5. 

 
Zasady ochrony 
�rodowiska, 
przyrody i 
krajobrazu 
kulturowego 
 

 
Wg § 5 - zasady ogólne. 
 

 
6. 
 

 
Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków oraz dóbr 
kultury 
współczesnej 
 

Wg § 6 - zasady ogólne. 
 

 
7. 
 

 
Tereny lub obiekty 
podlegaj�ce 
ochronie na 
podstawie 
odr�bnych 
przepisów 
 

Wg § 5 - zasady ogólne. 
 

 
8. 
 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
komunikacji 
 

 
a)  Działki  budowlane  terenu  MN3  obsługuj� 

gminne drogi oznaczone na rysunku planu 
symbolami KD2 i KD5.  

b) Niezb�dne   miejsca  postojowe  nale�y 
projektowa� wył�cznie w granicach działki 
danej inwestycji w ilo�ci min. dwóch miejsc 
parkingowych. 

 

9. 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 
 

Wg § 8 - zasady ogólne. 
 

 
4. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem MN. 
 

Symbol terenu MN4 

1. 
 
Przeznaczenie 
terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostoj�ca. 

 
2. 

 
Zasady 
kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

 
a) Na wydzielonej działce budowlanej zezwala si� 

na lokalizacj� jednego budynku mieszkalnego 
oraz jednego budynku gospodarczego lub 
gara�u. 

b) Powierzchnia biologicznie czynna - min. 55 % 
powierzchni działki. 

c) Nieprzekraczalne linie zabudowy - je�eli na 
rysunku planu nie stanowi inaczej - nie mniej 
ni� 6 m od linii rozgraniczaj�cej. 

 

  Wytyczne projektowe zabudowy mieszkaniowej: 
d) Budynek projektowa� jako parterowy z 

poddaszem u�ytkowym. 
e) Poziom posadowienia podłogi parteru nie 

wi�kszy ni� 1,2 m nad poziomem istniej�cego 
lub projektowanego zagospodarowania terenu 
działki budowlanej. 

f)  Dachy  budynków  kształtowa� jako dwuspa-
dowe lub wielospadowe o k�cie nachylenia 
połaci od 35˚ do 45˚. Dachy kryte dachówk� 
ceramiczn� lub materiałem j� imituj�cym w 
kolorze czerwonym, br�zowym lub 
pochodnymi tych kolorów.  

g) Główn� kalenic� bryły budynku mieszkalnego 
projektowa� równolegle do drogi obsługuj�cej 
dan� działk� budowlan�. 

Wytyczne dotycz�ce budynków gospodarczych: 
h) Wysoko��  zabudowy  gospodarczej   jedna 

kondygnacja naziemna z poddaszem u�ytkowym. 
i)  Powierzchnia  zabudowy  gospodarczej  nie 

mo�e przekroczy� 30 % powierzchni 
zabudowy budynku mieszkalnego. 

j)  Kalenice zabudowy kształtowa� równolegle lub 
prostopadle do ulicy obsługuj�cej dan� działk�. 

 
 
3. 

 
Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 
 

 
Wg § 4 - zasady ogólne. 
 

 
4. 

 
Zasady scale� i 
podziału 
nieruchomo�ci 
 

 
a) Podział na działki budowlane zgodnie z 

zał�cznikiem Nr1 niniejszej uchwały (rysunek 
planu), przy tolerancji lokalizacji przebiegu 
podziałów mi�dzy działkami +/- 4 m. 

b) Minimalna powierzchnia działki budowlanej - 
1000 m2. 

 
 
5. 

 
Zasady ochrony 
�rodowiska, 
przyrody i krajobrazu 
kulturowego 

Wg § 5 - zasady ogólne. 
 

 
6. 

 
Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 
 

Wg § 6 - zasady ogólne. 
 
 

 
7. 

 
Tereny lub obiekty 
podlegaj�ce 
ochronie na 
podstawie 
odr�bnych 
przepisów 
 

Wg § 5 - zasady ogólne. 
 
 

 
8. 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
komunikacji 

 
a)  Działki  budowlane  terenu  MN4   obsługuje 

gminna droga oznaczona na rysunku planu 
symbolem KD7. 

b) Niezb�dne miejsca postojowe nale�y projektowa� 
wył�cznie w granicach działki danej inwestycji w 
ilo�ci min. dwóch miejsc parkingowych. 

 
 
9. 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

 
Wg § 8 - zasady ogólne. 
 

 
5. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem MN. 
 

Symbol terenu MN5 

1. 
 
Przeznaczenie 
terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostoj�ca. 

 
2. 

 
Zasady 
kształtowania  
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

 
a)  Na  wydzielonej działce budowlanej zezwala si� na 

lokalizacj� jednego budynku mieszkalnego oraz 
jednego budynku gospodarczego lub gara�u.  

b) Powierzchnia biologicznie czynna - min. 55 % 
powierzchni działki. 

c) Nieprzekraczalne linie zabudowy - je�eli na 
rysunku planu nie stanowi inaczej - nie mniej 
ni� 6 m od linii rozgraniczaj�cej. 
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  Wytyczne projektowe zabudowy mieszkaniowej: 
d) Budynek projektowa� jako parterowy z 

poddaszem u�ytkowym. 
e) Poziom posadowienia podłogi parteru nie 

wi�kszy ni� 1,2 m nad poziomem istniej�cego 
lub projektowanego zagospodarowania 
terenu działki budowlanej. 

f) Dachy budynków kształtowa� jako dwuspa-
dowe lub wielospadowe o k�cie nachylenia 
połaci od 35˚ do 45˚. Dachy kryte dachówk� 
ceramiczn� lub materiałem j� imituj�cym w 
kolorze czerwonym, br�zowym lub 
pochodnymi tych kolorów. 

g) Główn� kalenic� bryły budynku mieszkalnego 
projektowa� równolegle do drogi obsługuj�cej 
dan� działk� budowlan�. 

Wytyczne dotycz�ce budynków gospodarczych: 
h) Wysoko��  zabudowy  gospodarczej  jedna 

kondygnacja naziemna z poddaszem u�ytkowym. 
i) Powierzchnia zabudowy gospodarczej nie 

mo�e przekroczy� 30 % powierzchni 
zabudowy budynku mieszkalnego. 

j)   Kalenice zabudowy  kształtowa�  równolegle lub 
prostopadle do ulicy obsługuj�cej dan� działk�. 

 
 
3. 

 
Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 
 

Wg § 4 - zasady ogólne. 
 

 
4.  

Zasady scale� i 
podziału 
nieruchomo�ci 
 
 

 
a) Podział na  działki  budowlane  zgodnie z 

zał�cznikiem Nr1 niniejszej uchwały (rysunek 
planu), przy tolerancji lokalizacji przebiegu 
podziałów mi�dzy działkami +/- 4 m. 

b) Minimalna powierzchnia działki budowlanej - 
1000 m2. 

 
 
5. 

 
Zasady ochrony 
�rodowiska, 
przyrody i 
krajobrazu 
kulturowego 
 

Wg § 5 - zasady ogólne. 
 

 
6. 

 
Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków oraz dóbr 
kultury 
współczesnej 
 

Wg § 6 - zasady ogólne. 
 
 

 
7. 

 
Tereny lub obiekty 
podlegaj�ce ochronie 
na podstawie 
odr�bnych przepisów 
 

Wg § 5 - zasady ogólne. 
 
 

 
8. 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
komunikacji 

 
a) Działki budowlane terenu MN5 obsługuje 

gminna droga oznaczona na rysunku planu 
symbolem KD7 i KD5. 

b) Niezb�dne miejsca postojowe nale�y 
projektowa� wył�cznie w granicach działki 
danej inwestycji w ilo�ci min. dwóch miejsc 
parkingowych. 

 
 
9. 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 
 

Wg § 8 - zasady ogólne. 
 

 
6. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem MN. 
 

Symbol terenu MN6 

1. 
Przeznaczenie 
terenu 

 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostoj�ca. 

 
2. 
 

 
Zasady 
kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

 
a) Na wydzielonej działce budowlanej zezwala 

si� na lokalizacj� budynku mieszkalnego z 
dopuszczaln� w parterze funkcj� usługow�, 
handlow� lub rzemie�lnicz� nieuci��liw� oraz 
jednego budynku gospodarczego lub gara�u. 

 

  b) Powierzchnia biologicznie czynna - min. 55 % 
powierzchni działki. 

c) Nieprzekraczalne linie zabudowy - je�eli na 
rysunku planu nie stanowi inaczej - nie mniej 
ni� 6 m od linii rozgraniczaj�cej. 

Wytyczne projektowe zabudowy mieszkaniowej: 
d) Budynek  projektowa�  jako  parterowy  z 

poddaszem u�ytkowym. 
e) Poziom posadowienia podłogi parteru nie 

wi�kszy ni� 1,2 m nad poziomem 
istniej�cego lub projektowanego 
zagospodarowania terenu działki budowlanej. 

f)  Dachy budynków kształtowa� jako dwuspa-
dowe lub wielospadowe o k�cie nachylenia 
połaci od 35˚ do 45˚. Dachy kryte dachówk� 
ceramiczn� lub materiałem j� imituj�cym w 
kolorze czerwonym, br�zowym lub 
pochodnymi tych kolorów. 

g) Główn� kalenic� bryły budynku mieszkalnego 
projektowa� równolegle do drogi obsługuj�cej 
dan� działk� budowlan�. 

Wytyczne dotycz�ce budynków gospodarczych: 
h) Wysoko��  zabudowy gospodarczej jedna 

kondygnacja naziemna z poddaszem 
u�ytkowym. 

i) Powierzchnia zabudowy gospodarczej nie 
mo�e przekroczy� 30 % powierzchni 
zabudowy budynku mieszkalnego. 

j)  Kalenice zabudowy kształtowa� równolegle 
lub prostopadle do ulicy obsługuj�cej dan� 
działk�. 

 
 
3. 

 
Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 
 

 
Wg § 4 - zasady ogólne. 
 

 
4. 
 

 
Zasady scale� i 
podziału 
nieruchomo�ci 
 

 
a) Podział  na  działki  budowlane zgodnie z 

zał�cznikiem Nr1 niniejszej uchwały (rysunek 
planu), przy tolerancji lokalizacji przebiegu 
podziałów mi�dzy działkami +/- 4 m. 

b) Minimalna powierzchnia działki budowlanej - 
1000 m2. 

 

 
5. 
 

 
Zasady ochrony 
�rodowiska, 
przyrody i 
krajobrazu 
kulturowego 
 

Wg § 5 - zasady ogólne. 
 

 
6. 

 
Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków oraz dóbr 
kultury 
współczesnej 
 

Wg § 6 - zasady ogólne. 
 

 
7. 
 

 
Tereny lub obiekty 
podlegaj�ce 
ochronie na 
podstawie 
odr�bnych 
przepisów 
 

Wg § 5 - zasady ogólne. 
 

 
8. 
 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
komunikacji 

 
a)  Działki  budowlane  terenu  MN6  obsługuje 

gminna droga oznaczona na rysunku planu 
symbolem KD5. 

b) Niezb�dne   miejsca   postojowe   nale�y 
projektowa� wył�cznie w granicach działki 
danej inwestycji w ilo�ci min. dwóch miejsc 
parkingowych. 

 

 
9. 
 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 
 

 
Wg § 8 - zasady ogólne. 
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7. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem U. 
 

Symbol terenu U1 

1. 
 
Przeznaczenie 
terenu 

 
Usługi nieuci��liwe 
 

 
2. 

 
Zasady 
kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

 
a) Zabudowa funkcj� handlow�, usługow� lub 

rzemie�lnicz� nieuci��liw�. 
b) Powierzchnia biologicznie czynna - min. 55 % 

powierzchni działki. 
c) Wysoko�� zabudowy do dwóch kondygnacji 

naziemnych w tym poddasze u�ytkowe w 
przypadku dachów stromych. K�t nachylenia 
dachów stromych w przedziale od 35˚ do 45˚. 

d) Główn� kalenic� bryły obiektu projektowa� 
równolegle do drogi obsługuj�cej dan� 
działk� budowlan�. 

e) Nieprzekraczalna  linia projektowanej zabu-
dowy wynosi 6m od linii rozgraniczaj�cej. 

 
 
3. 

 
Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 
 

Wg § 4 - zasady ogólne. 

 
4. 

 
Zasady scale� i 
podziału 
nieruchomo�ci 

 
a) Podział  na  działki  budowlane  zgodnie  z 

zał�cznikiem Nr 1 niniejszej uchwały (rysunek 
planu), przy tolerancji lokalizacji przebiegu 
podziałów mi�dzy działkami +/- 4m. 

b) Minimalna powierzchnia działki - 2000 m2. 
c) W  zale�no�ci  od  wielko�ci  inwestycji 

dopuszcza si� scalenie działek. 
d) Minimalna szeroko�� frontu działki – 35 m. 
 

 
5. 

 
Zasady ochrony 
�rodowiska, 
przyrody i 
krajobrazu 
kulturowego 
 

 
Wg § 5 - zasady ogólne. 
 

 
6. 
 

 
Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków oraz dóbr 
kultury 
współczesnej 
 

Wg § 6 - zasady ogólne. 
 

 
7. 
 

 
Tereny lub obiekty 
podlegaj�ce 
ochronie na 
podstawie 
odr�bnych 
przepisów 
 

Wg § 5 - zasady ogólne. 
 

 
8. 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
komunikacji 

 
a)  Działki  budowlane  terenu  U1  obsługuje 

gminna droga oznaczona na rysunku planu 
symbolem KD4. 

b) Miejsca parkingowe projektowa� wył�cznie w 
granicach działki danej inwestycji w ilo�ci 
niezb�dnej do funkcjonowania danej usługi. 

c) Tereny parkingów projektowa� z elementami 
zieleni izolacyjnej. 

d) W przypadku stosowania nawierzchni prze-
puszczalnej z elementami trawnika obszar 
parkingu zaliczy� mo�na do powierzchni 
biologicznie czynnej. 

 
 
9. 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 
 

Wg § 8 - zasady ogólne. 

 
 
 
 
 

8. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem U. 
 

 
Symbol terenu U2 

 
 
1. 
 

 
Przeznaczenie 
terenu 

Usługi nieuci��liwe 

 
2. 
 

 
Zasady 
kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

 
a) Zabudowa   usługowa,  handlowa  lub 

rzemie�lnicza nieuci��liwa z mo�liwo�ci� 
uzupełnienia o mieszkanie wła�ciciela 
inwestycji. 

b) Powierzchnia biologicznie czynna - min. 55 % 
powierzchni działki. 

c) Wysoko�� zabudowy do dwóch kondygnacji 
naziemnych w tym poddasze u�ytkowe w 
przypadku dachów stromych. K�t nachylenia 
dachów stromych w przedziale od 35˚ do 45˚.  

d) Główn� kalenic� bryły obiektu projektowa� 
równolegle do drogi KD4. 

e) Nieprzekraczalna  linia projektowanej zabu-
dowy nie mniejsza ni� 6 m od linii 
rozgraniczaj�cej. 

 
 
3. 

 
Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 
 

Wg § 4 - zasady ogólne. 

 
4. 

 
Zasady scale� i 
podziału 
nieruchomo�ci 

 
a) Podział  na  działki  budowlane  zgodnie z 

zał�cznikiem Nr1 niniejszej uchwały (rysunek 
planu), przy tolerancji lokalizacji przebiegu 
podziałów mi�dzy działkami +/- 4 m. 

b) Minimalna powierzchnia działki inwestycyjnej 
nie mniejsza ni� 1000 m2. 

 
5. 

 
Zasady ochrony 
�rodowiska, 
przyrody i 
krajobrazu 
kulturowego 
 

 
Wg § 5 - zasady ogólne. 
 

 
6. 
 

 
Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków oraz dóbr 
kultury 
współczesnej 
 

Wg § 6 - zasady ogólne. 
 

 
7. 
 

 
Tereny lub obiekty 
podlegaj�ce 
ochronie na 
podstawie 
odr�bnych 
przepisów 
 

Wg § 5 - zasady ogólne. 
 

 
8. 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
komunikacji 

 
a)  Działki  budowlane  terenu  U2   obsługuj� 

gminne drogi oznaczone na rysunku planu 
symbolami KD2, KD3 i KD5. 

b) Miejsca parkingowe projektowa� wył�cznie w 
granicach działki danej inwestycji w ilo�ci 
niezb�dnej do funkcjonowania danej usługi. 

c) Parkingi  z  zastosowaniem  nawierzchni 
przepuszczalnej i elementami trawnika 
zaliczy� mo�na do powierzchni biologicznie 
czynnej. 

 
 
9. 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

Wg § 8 - zasady ogólne. 
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9. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem U. 
 

 
Symbol terenu U3 

 

 
1. 
 

 
Przeznaczenie 
terenu 
 

 
Usługi nieuci��liwe 
 

 
2. 

 
Zasady 
kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

 
a) Zabudowa   usługowa,  handlowa  lub 

rzemie�lnicza nieuci��liwa z mo�liwo�ci� 
uzupełnienia o mieszkanie wła�ciciela 
inwestycji. 

b) Powierzchnia biologicznie czynna - min. 55 % 
powierzchni działki. 

c) Wysoko�� zabudowy do dwóch kondygnacji 
naziemnych w tym poddasze u�ytkowe w 
przypadku dachów stromych. K�t nachylenia 
dachów stromych w przedziale od 35˚ do 45˚. 

d) Główn� kalenic� bryły obiektu projektowa� 
równolegle do ulicy obsługuj�cej dan� działk� 
budowlan�. 

e) Nieprzekraczalna  linia projektowanej zabu-
dowy nie mniejsza ni� 6m od linii 
rozgraniczaj�cej. 

 
 
3. 

 
Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 
 

Wg § 4 - zasady ogólne. 

 
4. 

 
Zasady scale� i 
podziału 
nieruchomo�ci 

 
a) Podział  na  działki budowlane  zgodnie z 

zał�cznikiem Nr1 niniejszej uchwały (rysunek 
planu), przy tolerancji lokalizacji przebiegu 
podziałów mi�dzy działkami +/- 4 m. 

b) Minimalna powierzchnia działki inwestycyjnej 
nie mniejsza ni� 1000 m2. 

c) W  zale�no�ci  od  wielko�ci  inwestycji 
dopuszcza si� scalenie działek. 

 
 
5. 

 
Zasady ochrony 
�rodowiska, 
przyrody i 
krajobrazu 
kulturowego 
 

 
Wg § 5 - zasady ogólne. 
 

 
6. 
 

 
Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków oraz dóbr  
kultury 
współczesnej 
 

Wg § 6 - zasady ogólne. 
 

 
7. 

 
Tereny lub obiekty 
podlegaj�ce 
ochronie na 
podstawie 
odr�bnych 
przepisów 
 

Wg § 5 - zasady ogólne. 
 
 

 
8. 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
komunikacji 

 
a)  Działki  budowlane  terenu  U3   obsługuj� 

gminne drogi oznaczone na rysunku planu 
symbolami KD4, KD5 i KD1. 

b) Miejsca parkingowe projektowa� wył�cznie w 
granicach działki danej inwestycji w ilo�ci 
niezb�dnej do funkcjonowania danej usługi. 

c) Parkingi  z  zastosowaniem  nawierzchni 
przepuszczalnej i elementami trawnika 
zaliczy� mo�na do powierzchni biologicznie 
czynnej. 

 

9. 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 
 

Wg § 8 - zasady ogólne. 

 
 
 

10. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem U. 
 

 
Symbol terenu U4 

 
 
1. 
 

 
Przeznaczenie 
terenu 

Usługi nieuci��liwe 

 
2. 

 
Zasady 
kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

 
a) Zabudowa   usługowa,  handlowa   lub 

rzemie�lnicza nieuci��liwa z mo�liwo�ci� 
uzupełnienia o mieszkanie wła�ciciela 
inwestycji. 

b) Powierzchnia biologicznie czynna - min. 55 % 
powierzchni działki. 

c) W przypadku modernizacji rozbudowy lub 
przebudowy istniej�cych obiektów - projekty 
koncepcyjne uzgodni� z architektem miasta. 

d) Wysoko�� zabudowy do dwóch kondygnacji 
naziemnych, w tym poddasze u�ytkowe.  
e) Poziom posadowienia podłogi parteru nie 
wi�kszy ni� 1,2 m nad poziomem istniej�cego 
lub projektowanego zagospodarowania 
terenu działki budowlanej. 

f)  Nieprzekraczalna  linia  projektowanej  zabu-
dowy nie mniejsza ni� 6m od linii 
rozgraniczaj�cej. 

g) Dachy budynków kształtowa� jako dwuspa-
dowe lub wielospadowe o k�cie nachylenia 
połaci od 35 do 45˚. 

h) Dachy  kryte  dachówk�  ceramiczn�  lub 
materiałem j� imituj�cym w kolorze czerwonym, 
br�zowym lub pochodnymi tych kolorów. 

 
 
3. 
 

Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

Wg § 4 - zasady ogólne. 

 
4. 

 
Zasady scale� i 
podziału 
nieruchomo�ci 

 
a) Istniej�cy podział na działki adaptowany. 
b) Dopuszcza si� nowe podziały równoległe b�d� 

prostopadłe do istniej�cych podziałów. 
c) Minimalna powierzchnia działki inwestycyjnej 

nie mniejsza ni� 2000 m2. 
 

 
5. 
 

Zasady ochrony 
�rodowiska, 
przyrody i 
krajobrazu 
kulturowego 

Wg § 5 - zasady ogólne. 

 
6. 
 

 
Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków oraz dóbr  
kultury 
współczesnej 

Wg § 6 - zasady ogólne. 

 
7. 
 
 

 
Tereny lub obiekty 
podlegaj�ce ochronie 
na podstawie 
odr�bnych  
przepisów 

 
Wg § 5 - zasady ogólne. 
 

 
8. 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
komunikacji 

 
a)  Działki  budowlane  terenu  U4   obsługuj� 

gminne drogi oznaczone na rysunku planu 
symbolami KD2, KD4 i KD5. 

b) W przypadku konieczno�ci projektowania dróg 
wewn�trznych nale�y przewidzie� szeroko�� 
pasa drogowego min. 8m. W przypadku 
nieprzelotowego zako�czenia drogi wykona� 
plac do zawracania samochodów o 
wymiarach nie mniejszych ni� 20 mx20 m. 

c)  Miejsca parkingowe projektowa� wył�cznie w 
granicach działki danej inwestycji w ilo�ci 
niezb�dnej do funkcjonowania danej usługi. 

d) Parkingi z zastosowaniem nawierzchni prze-
puszczalnej i elementami trawnika zaliczy� 
mo�na do powierzchni biologicznie czynnej. 

e)  Na terenie dróg wewn�trznych dopuszcza si� 
lokalizacj� infrastruktury technicznej. 

 
 
9. 
 

Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

Wg § 8 - zasady ogólne. 
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11. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem UT. 
 

 
Symbol terenu UT 

 
 
1. 
 

Przeznaczenie 
terenu Usługi nieuci��liwe - obsługi turystycznej 

 
2. 

 
Zasady 
kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

 
a) Teren przeznaczony pod zabudow� 

budynkiem pensjonatu oraz niezb�dnej 
zabudowy gospodarczej i rekreacyjnej. 

b)  Powierzchnia biologicznie czynna - min. 55 % 
powierzchni działki budowlanej. 

c)  Wysoko�� zabudowy do trzech kondygnacji 
naziemnych, w tym poddasze u�ytkowe.  

d) Poziom posadowienia podłogi parteru nie 
wi�kszy ni� 1,2 m nad poziomem istniej�cego 
lub projektowanego zagospodarowania 
terenu działki budowlanej. 

e) Nieprzekraczalna linia projektowanej zabu-
dowy nie mniejsza ni� 6m od linii 
rozgraniczaj�cej z drog� KD5 i 10 m od linii 
rozgraniczaj�cej z funkcj� mieszkaniow� MN. 

f) Dachy budynków kształtowa� jako dwuspa-
dowe lub wielospadowe o k�cie nachylenia 
połaci od 35˚ do 45˚. Dachy kryte dachówk� 
ceramiczn� lub materiałem j� imituj�cym w 
kolorze czerwonym, br�zowym lub 
pochodnymi tych kolorów. Główna kalenica 
dachu równoległa do ulicy. 

 
3. 
 

 
Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

Wg § 4 - zasady ogólne. 

 
4. 

 
Zasady scale� i 
podziału 
nieruchomo�ci 

 
Wydzielenie działki zgodnie z zał�cznikiem Nr 1 
niniejszej uchwały (rysunek planu), przy tolerancji 
lokalizacji przebiegu podziałów mi�dzy działkami 
+/- 4m. 
 

 
5. 
 

Zasady ochrony 
�rodowiska, 
przyrody i 
krajobrazu 
kulturowego 

Wg § 5 - zasady ogólne. 

 
6. 
 
 

 
Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków oraz dóbr 
kultury 
współczesnej 

Wg § 6 - zasady ogólne. 
 

 
7. 
 
 

 
Tereny lub obiekty 
podlegaj�ce 
ochronie na 
podstawie 
odr�bnych 
przepisów 

Wg § 5 - zasady ogólne. 
 

 
8. 
 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
komunikacji 

 
a)  Teren UT obsługuje gminna droga KD5. 
b) Miejsca parkingowe zapewni� w granicach 

wyznaczonej działki pod inwestycj� - nie 
mniej ni� 1stanowisko postojowe na 
indywidualne pomieszczenie noclegowe oraz 
0,5 stanowiska postojowego na ka�dego 
pracownika.  

c) Tereny parkingów projektowa� z elementami 
zieleni izolacyjnej. 

d) W przypadku stosowania nawierzchni prze-
puszczalnej z elementami trawnika obszar 
parkingu zaliczy� mo�na do powierzchni 
biologicznie czynnej. 

 
 
9. 
 

Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

Wg § 8 - zasady ogólne. 

 
 
 
 
 
 

12. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem ZP. 
 

 
Symbol terenu ZP 

 
 
1. 
 

Przeznaczenie 
terenu Tereny zieleni urz�dzonej 

 
2. 

 
Zasady 
kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

 
a) Projektowane przedłu�enie istniej�cego parku 

miejskiego wraz z niezb�dn� infrastruktur�, 
słu��c� rekreacji oraz mo�liwo�ci 
przemieszczania si� pieszego i rowerowego 
w kierunku centrum miasta. 

b)  Powierzchnia biologicznie czynna - min. 70 % 
powierzchni wyznaczonego terenu. 

c) Mo�liwa  lokalizacja  obiektów  małej 
architektury, ci�gów pieszych i pieszo-
rowerowych.  

d)  W strefie dopuszcza si� lokalizacj� obiektów i 
sieci infrastruktury technicznej. 

 
 
3. 
 

Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

Wg § 4 - zasady ogólne. 

 
4. 
 

 
Zasady scale� i 
podziału 
nieruchomo�ci 

 
Wydzielenie działki zgodnie z zał�cznikiem Nr1 
niniejszej uchwały (rysunek planu). 
 

 
5. 
 

Zasady ochrony 
�rodowiska, 
przyrody i 
krajobrazu 
kulturowego 

Wg § 5 - zasady ogólne. 

 
6. 
 
 

 
Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków oraz dóbr 
kultury 
współczesnej 
 

Wg § 6 - zasady ogólne. 
 

 
7. 
 
 

 
Tereny lub obiekty 
podlegaj�ce 
ochronie na 
podstawie 
odr�bnych 
przepisów 
 

Wg § 5 - zasady ogólne. 
 

 
8. 
 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
komunikacji 

 
Teren ZP obsługuje gminna droga KD5. 
 

 
9. 
 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 
 

 
Wg § 8 - zasady ogólne. 
 

 
13. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem ZI. 
 

 
Symbol terenu ZI 

 
 
1. 
 

Przeznaczenie 
terenu 

Tereny zieleni Izolacyjnej 

 
2. 

 
Zasady 
kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

 
a) Projektowany pas zieleni wysokiej i niskiej 

oddzielaj�cej projektowan� obwodnic� miasta 
od terenów inwestycyjnych zlokalizowanych 
w granicach opracowania planu. 

b)  Powierzchnia biologicznie czynna - min. 80 % 
powierzchni wyznaczonego terenu. 

 
 
3. 
 

Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

Wg § 4 - zasady ogólne. 

 
4. 
 

 
Zasady scale� i 
podziału 
nieruchomo�ci 
 

 
Podział zgodnie z zał�cznikiem Nr 1 niniejszej 
uchwały (rysunek planu). 
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5. 

 
Zasady ochrony 
�rodowiska, przyrody 
i krajobrazu 
kulturowego 
 

Wg § 5 - zasady ogólne. 

 
6. 
 

 
Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 
 

Wg § 6 - zasady ogólne. 
 

 
7. 
 

 
Tereny lub obiekty 
podlegaj�ce ochronie 
na podstawie 
odr�bnych przepisów 
 

Wg § 5 - zasady ogólne. 
 

 
8. 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
komunikacji 
 

 
a) Teren  ZI  obsługuj�  drogi oznaczone na 

rysunku planu symbolami KD1 i KD5.  
b) Na  wyznaczonym  terenie  dopuszcza  si� 

lokalizacj� traktów pieszych lub pieszo 
rowerowych. 

 
9. 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

 
Wg § 8 - zasady ogólne. 
 

 
14. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KP. 
 

Symbol terenu KP 
 
1. 
 

 
Przeznaczenie 
terenu 

 
Ci�g pieszo - rowerowy 
 

 
2. 

 
Zasady 
kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

 
a) Wydzielone przej�cia pieszo-rowerowe słu- 

��ce komunikacji mi�dzy kwartałami osiedla.  
b) Minimalna szeroko�� traktu w liniach 
rozgraniczaj�cych 5 m. 

c)  Powierzchnia biologicznie czynna - min. 20 % 
powierzchni terenu. 

d) W  strefie  dopuszcza  si�  lokalizacj�  sieci 
infrastruktury technicznej. 

 
3. 
 

 
Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

 
Wg § 4 - zasady ogólne. 
 

 
4. 

 
Zasady scale� i 
podziału 
nieruchomo�ci 

 
Wydzielenie działki traktu pieszo-rowerowego 
zgodnie z zał�cznikiem graficznym Nr 1 
niniejszej uchwały (rysunek planu). 
 

 
5. 
 

 
Zasady ochrony 
�rodowiska, przyrody 
i krajobrazu 
kulturowego 
 

Wg § 5 - zasady ogólne. 

 
6. 
 

 
Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 
 

Wg § 6 - zasady ogólne. 
 

 
7. 
 
 

 
Tereny lub obiekty 
podlegaj�ce ochronie 
na podstawie 
odr�bnych przepisów 
 

Wg § 5 - zasady ogólne. 
 

8. 
 

Zasady obsługi w 
zakresie 
komunikacji 
 

 
Ci�g pieszo-rowerowy stanowi poł�czenie 
projektowanego układu komunikacyjnego z 
istniej�cym targowiskiem miejskim. 
 

 
9. 
 

Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

Wg § 8 - zasady ogólne. 

 
 
 

15. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem KD. 
 

 
Symbol terenu KD1 

 
 
1. 

 
Przeznaczenie 
terenu 
 

 
Istniej�ca droga powiatowa 
 

 
2. 

 
Zasady 
kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

 
Minimalne warto�ci poszczególnych 
elementów drogi: szeroko�� pasa drogowego 
w liniach rozgraniczaj�cych 15 m, przekrój 
jednojezdniowy szeroko�ci 7m o dwóch 
pasach ruchu. Do jezdni przylegaj� z obu stron 
pasy zieleni szeroko�ci 2m oraz chodniki 
szeroko�ci 1,5 m. 

 
3. 

 
Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 
 

Wg § 4 - zasady ogólne. 

 
4. 

 
Zasady i warunki 
podziału 
nieruchomo�ci 

 
Wydzielenie działek drogowych zgodnie z 
zał�cznikiem Nr 1 niniejszej uchwały (rysunek 
planu). 

 
5. 
 

 
Zasady ochrony 
�rodowiska, 
przyrody i 
krajobrazu 
kulturowego 

Wg § 5 - zasady ogólne. 

 
6. 
 
 

Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków oraz dóbr 
kultury 
współczesnej 

Wg § 6 - zasady ogólne. 
 

 
7. 
 

 
Tereny lub obiekty 
podlegaj�ce 
ochronie na 
podstawie 
odr�bnych 
przepisów 

Wg § 5 - zasady ogólne. 
 

 
8. 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
komunikacji 

 
Droga KD1 nale�y do istniej�cego układu 
komunikacyjnego miasta. 
 

 
9. 
 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

 
Wg § 8 - zasady ogólne. 
 

 
16. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KD. 
 

 
Symbol terenu KD2 

 
 
1. 
 

Przeznaczenie 
terenu Istniej�ca droga gminna klasy dojazdowej. 

 
2. 
 

 
Zasady 
kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

 
Minimalne warto�ci poszczególnych elementów 
drogi: szeroko�� pasa drogowego w liniach 
rozgraniczaj�cych 15 m, przekrój 
jednojezdniowy szeroko�ci 7 m o dwóch 
pasach ruchu. Do jezdni przylegaj� z obu stron 
pasy zieleni szeroko�ci 2 m oraz chodniki 
szeroko�ci 1,5 m. 

 
3. 
 

Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

Wg § 4 - zasady ogólne. 

 
4. 
 

 
Zasady i warunki 
podziału 
nieruchomo�ci 

 
Wydzielenie działek drogowych zgodnie z 
zał�cznikiem Nr 1 niniejszej uchwały (rysunek 
planu). 
 

 
5. 
 

Zasady ochrony 
�rodowiska, 
przyrody i 
krajobrazu 
kulturowego 

Wg § 5 - zasady ogólne. 
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6. 
 
 

Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków oraz dóbr 
kultury 
współczesnej 

Wg § 6 - zasady ogólne. 
 

 
7. 
 
 

Tereny lub obiekty 
podlegaj�ce 
ochronie na 
podstawie 
odr�bnych 
przepisów 

Wg § 5 - zasady ogólne. 
 

 
8. 
 

Zasady obsługi w 
zakresie 
komunikacji 

 
Droga KD2 nale�y do istniej�cego układu 
komunikacyjnego miasta. 

 
9. 
 

Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

Wg § 8 - zasady ogólne. 

 
17. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KD. 
 

 
Symbol terenu KD3 

 
1. 
 

Przeznaczenie 
terenu 

 
Istniej�ca droga gminna klasy dojazdowej 
 

 
2. 
 

 
Zasady 
kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

 
Istniej�ca droga gminna zawieraj�ca w liniach 
rozgraniczaj�cych cz��� funkcjonuj�cego 
parkingu publicznego. Szeroko�� jezdni 6,5 m z 
dwoma pasami ruchu i chodnikami szeroko�ci 2 
m od strony północnej i 3 m od strony 
południowej jezdni. 

 
3. 
 

Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

Wg § 4 - zasady ogólne. 

 
4. 
 

 
Zasady i warunki 
podziału 
nieruchomo�ci 

 
Wydzielenie działek drogowych zgodnie z 
zał�cznikiem Nr 1 niniejszej uchwały (rysunek 
planu). 

 
5. 
 

Zasady ochrony 
�rodowiska, 
przyrody i 
krajobrazu 
kulturowego 

Wg § 5 - zasady ogólne. 

 
6. 
 
 

Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków oraz dóbr 
kultury 
współczesnej 

Wg § 6 - zasady ogólne. 
 

 
7. 
 
 

Tereny lub obiekty 
podlegaj�ce 
ochronie na 
podstawie 
odr�bnych 
przepisów 

Wg § 5 - zasady ogólne. 
 

 
8. 
 

Zasady obsługi w 
zakresie 
komunikacji 

 
Poł�czenie drogi KD3 z układem 
komunikacyjnym miasta przez istniej�c� ul. 
Poln� KD2. 

 
9. 
 

Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

Wg § 8 - zasady ogólne. 

 
18. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KD. 
 

Symbol terenu KD4 
 
1. 
 

Przeznaczenie 
terenu 

 
Droga gminna klasy dojazdowej 
 

 
2. 
 

 
Zasady 
kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

 
Szeroko�� pasa drogowego 15 m, przekrój 
jednojezdniowy szeroko�ci 7 m o dwóch pasach 
ruchu. Do jezdni przylegaj� z obu stron pasy 
zieleni szeroko�ci 2 m oraz chodniki szeroko�ci 
1,5 m. 

 
3. 
 

Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

Wg § 4 - zasady ogólne. 

 

 
4. 
 

 
Zasady i warunki 
podziału 
nieruchomo�ci 

 
Wydzielenie działek drogowych zgodnie z 
zał�cznikiem Nr 1 niniejszej uchwały (rysunek 
planu). 

 
5. 
 

Zasady ochrony 
�rodowiska, 
przyrody i 
krajobrazu 
kulturowego 

Wg § 5 - zasady ogólne. 

 
6. 
 
 

Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków oraz dóbr 
kultury 
współczesnej 

Wg § 6 - zasady ogólne. 
 

 
7. 
 
 

 
Tereny lub obiekty 
podlegaj�ce 
ochronie na 
podstawie 
odr�bnych 
przepisów 

 
Wg § 5 - zasady ogólne. 
 

 
8. 
 

Zasady obsługi w 
zakresie 
komunikacji 

 
Projektowany układ dróg powi�zany jest z 
istniej�cym układem komunikacyjnym miasta 
poprzez ul. Poln� KD2 i ul. Konstytucji 3 Maja 
KD1. 

 
9. 
 

Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

Wg § 8 - zasady ogólne. 

 
19. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KD. 
 

 
Symbol terenu KD5 

 
 
1. 
 

Przeznaczenie 
terenu 

 
Droga gminna klasy dojazdowej 
 

 
2. 
 

 
Zasady 
kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

 
Szeroko�� pasa drogowego 15 m, przekrój 
jednojezdniowy szeroko�ci 7 m o dwóch pasach 
ruchu. Do jezdni przylegaj� z obu stron pasy 
zieleni szeroko�ci 2 m oraz chodniki szeroko�ci 
1,5 m. 

 
3. 
 

Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

Wg § 4 - zasady ogólne. 

 
4. 
 

 
Zasady i warunki 
podziału 
nieruchomo�ci 

 
Wydzielenie działek drogowych zgodnie z 
zał�cznikiem Nr 1 niniejszej uchwały (rysunek 
planu). 

 
5. 
 

Zasady ochrony 
�rodowiska, 
przyrody i 
krajobrazu 
kulturowego 

Wg § 5 - zasady ogólne. 

 
6. 
 
 

Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków oraz dóbr 
kultury 
współczesnej 

Wg § 6 - zasady ogólne. 
 

 
7. 
 
 

Tereny lub obiekty 
podlegaj�ce 
ochronie na 
podstawie 
odr�bnych 
przepisów 

Wg § 5 - zasady ogólne. 
 

 
8. 
 

Zasady obsługi w 
zakresie 
komunikacji 

 
Projektowany układ dróg powi�zany jest z 
układem komunikacyjnym miasta poprzez 
projektowane ulic� KD4 i nast�pnie istniej�c� 
ul. Poln� KD2 lub ul. Konstytucji 3 Maja KD1. 

 
9. 
 

Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

Wg § 8 - zasady ogólne. 
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20. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem KD. 
 

Symbol terenu KD6 
 
1. 

Przeznaczenie 
terenu 

 
Droga gminna klasy dojazdowej 

 
2. 
 

 
Zasady 
kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

 
Szeroko�� pasa drogowego 15 m, przekrój 
jednojezdniowy szeroko�ci 7 m o dwóch pasach 
ruchu. Do jezdni przylegaj� z obu stron pasy 
zieleni szeroko�ci 2 m oraz chodniki szeroko�ci 
1,5 m. 

 
3. 
 

 
Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

 
Wg § 4 - zasady ogólne. 
 

 
4. 
 

Zasady i warunki 
podziału 
nieruchomo�ci 

Istniej�ce podziały adaptowane. 

 
5. 
 

 
Zasady ochrony 
�rodowiska, 
przyrody i 
krajobrazu 
kulturowego 

Wg § 5 - zasady ogólne. 

 
6. 
 
 

Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków oraz dóbr 
kultury 
współczesnej 

Wg § 6 - zasady ogólne. 
 

 
7. 
 
 

Tereny lub obiekty 
podlegaj�ce 
ochronie na 
podstawie 
odr�bnych 
przepisów 

Wg § 5 - zasady ogólne. 
 

 
8. 
 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
komunikacji 

 
Projektowany układ dróg powi�zany jest z 
układem komunikacyjnym miasta poprzez 
projektowane ulice KD5 i KD4 i nast�pnie 
istniej�c� ul. Poln� KD2 lub ul. Konstytucji 3 
Maja KD1. 

 
9. 
 

Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

Wg § 8 - zasady ogólne. 

 
21. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem KD. 
 

Symbol terenu KD7 
 
1. 
 

Przeznaczenie 
terenu 

 
Droga gminna klasy dojazdowej 

 
2. 
 

 
Zasady 
kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

 
Szeroko�� pasa drogowego 15 m, przekrój 
jednojezdniowy szeroko�ci 7 m o dwóch 
pasach ruchu. Do jezdni przylegaj� z obu stron 
pasy zieleni szeroko�ci 2 m oraz chodniki 
szeroko�ci 1,5 m. 

 
3. 
 

Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

Wg § 4 - zasady ogólne. 

 
4. 
 

 
Zasady i warunki 
podziału 
nieruchomo�ci 

 
Wydzielenie działek drogowych zgodnie z 
zał�cznikiem Nr 1 niniejszej uchwały (rysunek 
planu). 

 
5. 
 

Zasady ochrony 
�rodowiska, 
przyrody i 
krajobrazu 
kulturowego 

Wg § 5 - zasady ogólne. 

 
6. 
 
 

Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków oraz dóbr 
kultury 
współczesnej 

Wg § 6 - zasady ogólne. 
 

 
7. 
 
 

Tereny lub obiekty 
podlegaj�ce 
ochronie na 
podstawie 
odr�bnych 
przepisów 

Wg § 5 - zasady ogólne. 
 

 

 
8. 
 
 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
komunikacji 
 

 
Projektowana ulica KD7 powi�zana jest z 
układem komunikacyjnym miasta poprzez 
projektowane ulice KD5 i KD4 i nast�pnie 
istniej�c�  ul. Poln�  KD2   lub  ul. Konstytucji   
3 Maja KD1 oraz ci�giem pieszo-rowerowym 
oznaczonym na rysunku planu symbolem KP. 

 
9. 
 

Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

Wg § 8 - zasady ogólne. 

 
§ 10. Zadania dla realizacji celów publicznych w 

granicach opracowania planu. 
 
1. W granicach planu do zada� dla realizacji celów 

publicznych w rozumieniu przepisów art. 2, pkt 5 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nale��: 
 
  a) modernizacja i budowa dróg publicznych, 
 
  b) modernizacja i budowa zewn�trznych sieci i urz�dze� 

technicznego uzbrojenia terenu w zakresie 
zaopatrzenia w wod� oraz odprowadzania �cieków. 

 
2. Udział Miasta Gołdap w finansowaniu w/w zada� 

b�dzie okre�lony wła�ciwymi uchwałami Rady Miejskiej w 
Gołdapi w wieloletnich planach inwestycyjnych w trybie 
przepisów o finansach publicznych, stosownie do 
mo�liwo�ci bud�etowych gminy. 

 
§ 11. Stawki dla naliczenia opłat planistycznych 
 
1. Ustala si� dla poszczególnych terenów nast�puj�ce 

stawki procentowe dla ustalenia opłaty, o której mowa w 
art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, wnoszonej na rzecz gminy: 
 

L.p. Symbol i przeznaczenie terenu Stawka procentowa 
opłaty 

1. MN - zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolnostoj�ca 

15 % 

2. U - tereny zabudowy usługowej 15 % 
3. UT - zabudowa usług 

turystycznych 
15 % 

4. ZP - teren zieleni parkowej nie ma zastosowania 
5. ZI - teren zieleni izolacyjnej nie ma zastosowania 
6. KP - teren komunikacji pieszo-

rowerowej 
nie ma zastosowania 

7. KD - teren dróg publicznych nie ma zastosowania 

 
§ 12. Postanowienia ko�cowe 
 
1. Burmistrz Gołdapi przechowuje i udost�pnia do 

wgl�du plan oraz wydaje w jego przedmiocie stosowne 
wypisy i wyrysy oraz sprawuje bie��cy nadzór nad 
przestrzeganiem i realizacj� ustale� niniejszego planu. 

 
2. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 

Gołdapi. 
 
3. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od daty 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. Uchwała podlega równie� 
publikacji na stronie internetowej Urz�du Miejskiego w 
Gołdapi. 
 

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej w Gołdapi  
Remigiusz Karpi�ski 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXVIII/161/2008 
Rady Miejskiej w Gołdapi 
z dnia 24 listopada 2008 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXVIII/161/2008 
Rady Miejskiej w Gołdapi 
z dnia 24 listopada 2008 r. 

 
W sprawie stwierdzenia zgodno �ci ustale � miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz��ci miasta 
Gołdap, poło �onej mi �dzy ulic � Konstytucji 3 Maja, projektowan � obwodnic � Gołdapi a ulic � Poln� z ustaleniami 

„Studium uwarunkowa � i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta  i Gminy Gołdap”. 
 

W zwi�zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 
80 poz. 717 z pó�n. zm.) Rada Miejska w Gołdapi stwierdza zgodno�� opracowywanego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego cz��ci miasta Gołdap, poło�onej mi�dzy ulic� Konstytucji 3 Maja, projektowan� 
obwodnic� Gołdapi a ulic� Poln� z ustaleniami „Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Gołdap”, przyj�tego uchwał� Nr XXXIV/185/2001 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24.05.2001 r. 

Zgodnie z kierunkami rozwoju miasta wynikaj�cymi ze „Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Gołdap” dla przedmiotowego terenu przewidziana jest jako zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna i usługowa. 
 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXVIII/161/2008 
Rady Miejskiej w Gołdapi 
z dnia 24 listopada 2008 r. 

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

przestrzennego cz ��ci miasta Gołdap, poło �onej mi �dzy ulic � Konstytucji 3 Maja, projektowan � obwodnic � Gołdapi a 
ulic � Poln �. 

 
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 Miejska w Gołdapi rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego cz��ci miasta Gołdap, poło�onej mi�dzy ulic� Konstytucji 3 Maja, projektowan� 
obwodnic� Gołdapi a ulic� Poln�: 

 
Do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zostały wniesione uwagi, wobec czego nie 

zachodziła konieczno�� rozstrzygania o sposobie ich rozpatrzenia przez Rad� Miejsk� w Gołdapi. 
 
 
 

Zał�cznik Nr 4 
do uchwały Nr XXVIII/161/2008 
Rady Miejskiej w Gołdapi 
z dnia 24 listopada 2008 r. 

 
Rozstrzygni �cie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwe stycji z zakresu infrastruktury technicznej 

nale��cych do zada � własnych gminy zwi �zane z realizacj � miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
cz��ci miasta Gołdap, poło �onej mi �dzy ulic � Konstytucji 3 Maja, projektowan � obwodnic � Gołdapi a ulic � Poln �. 

 
W granicach planu gmina realizuje zadania własne zwi�zane z modernizacj� i budow� dróg publicznych oraz sieci i 

urz�dze� technicznego uzbrojenia terenu w zakresie zaopatrzenia w wod� oraz odprowadzenia �cieków. 
 
Realizacja w/w inwestycji uj�ta b�dzie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


