
Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 180   Poz. 2686 
 

- 11797 - 

2686 

UCHWAŁA Nr ORN.0007.77.2011 

Rady Miejskiej w Olecku 

z dnia 29 wrzeWnia 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci terenów 

miasta Olecko połoconych przy ulicy żołdapskiej w Olecku. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (tj.: 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, Nr 167, poz. 1759, 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, 
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, 
poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz na 
podstawie art. 20 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: 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, 
Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 
2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) Rada Miejska 
w Olecku uchwala, co nastCpujeŚ 

 
§ 1. 1. Zgodnie z Uchwał> Nr XLII/398/10 Rady 

Miejskiej w Olecku z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie 
przyst>pienia do sporz>dzenia zmiany czCWci 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
czCWci terenów miasta Olecko połoconych przy 
ul. żołdapskiej w Olecku uchwalonym Uchwał> 
Nr XX/160/2000 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 
30 marca 2000 r., po stwierdzeniu, ce nie narusza 
ustaleM Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Olecko (uchwała Nr V/28/99 Rady Miejskiej w Olecku z 
dnia 29 stycznia 1999 r. ze zm.), uchwala siC zmianC 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
czCWci terenów miasta Olecko połoconych przy ulicy 
żołdapskiej w Olecku. 

 
2. Granice obszaru objCtego zmian> planu okreWla 

zał>cznik nr 1 w skali 1:500, zwany dalej rysunkiem 
planu, bCd>cy integraln> czCWci> uchwały wraz z 
fragmentem rysunku Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Olecko (uchwała Nr V/28/99 Rady Miejskiej w Olecku z 
dnia 29 stycznia 1999 r. ze zm.). 

 
3. RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania stanowi zał>cznik nr 2, bCd>cy 
integraln> czCWci> uchwały. 

 

4. RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu stanowi zał>cznik nr 3, bCd>cy integraln> 
czCWci> uchwały. 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 2.* 1. Obowi>zuj>cymi ustaleniami planu s> 

oznaczenia graficzne na rysunku planu: 
 
  1) granica opracowania planu, 
 
  2) linia rozgraniczaj>ca teren o rócnych funkcjach lub 

rócnych zasadach zagospodarowania, 
 
  3) nieprzekraczalna linia zabudowy, 
 
  4) symbol adresowy ustalony dla jednostki wydzielonej 

liniami rozgraniczaj>cymi, zawieraj>cy oznaczenia 
cyfrowe i literowe: 
a) oznaczenia cyfrowe okreWlaj>ce kolejnoWć terenu 

wyznaczonego liniami rozgraniczaj>cymi, 
b) symbol literowy okreWlaj>cy przeznaczenie terenu 

wyznaczonego liniami rozgraniczaj>cymiŚ 1 MW/U 
- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z 
usługami. 

 
§ 3. 1. OkreWlenia ucyte w tekWcie niniejszej uchwały 

oznaczaj>Ś 
 
  1) uchwała - niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Olecku, 
 
  2) rysunek planu - rysunek, o którym mowa w § 1 ust. 2, 
 
  3) teren - jednostka przestrzenna planu o okreWlonym 

przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi, 

 
  4) przeznaczenie podstawowe - przeznaczenie, które 

powinno przewacać na danym terenie, wydzielonym 
liniami rozgraniczaj>cymi, 

 
  5) przeznaczenie uzupełniaj>ce - rodzaje przeznaczenia 

terenu inne nic podstawowe, które uzupełnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe, 

 
  6) powierzchnia zabudowy - powierzchnia pod 

budynkami bez powierzchni utwardzonej (dojazdów, 
parkingów, terenu pod urz>dzeniami infrastruktury 
technicznej), 

 
  7) nieprzekraczalna linia zabudowy - wyznaczona dla 

terenu granica sytuowania budynków, 
 
  8) wskaanik intensywnoWci zabudowy - wskaanik 

wyracaj>cy stosunek powierzchni ogólnej rzutów 
wszystkich kondygnacji nadziemnych obiektów 
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stałych do powierzchni odpowiadaj>cych im działek 
lub terenów, 

 
  9) przepisy szczególne - przepisy obowi>zuj>cych ustaw 

wraz z aktami wykonawczymi. 
 

2. Pozostałe okreWlenia ucyte w planie nalecy 
rozumieć zgodnie z definicjami ujCtymi w przepisach 
odrCbnych. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego 
 

§ 4. 1. Przy zachowaniu wymogów, okreWlonych 
przepisami odrCbnymi, jako zgodne z planem uznaje siCŚ 
 
  1) realizowanie obiektów, urz>dzeM i sieci infrastruktury 

technicznej, jako elementów uzbrojenia terenu 
niezbCdnych dla jego obsługi, o ile ich lokalizacja nie 
pozostaje w sprzecznoWci z pozostałymi ustaleniami 
planu, 

 
  2) przebudowC i rozbudowC istniej>cej zabudowy i 

urz>dzeM z zachowaniem ustaleM w zakresie zasad, 
warunków, parametrów i wskaaników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenów, 
okreWlonych w niniejszej uchwale. 

 
2. Wyznaczona na rysunku planu nieprzekraczalna 

linia zabudowy stanowi granicC, poza któr> niedozwolone 
jest sytuowanie budynków. 

 
3. Zagospodarowanie nalecy realizować według 

jednolitej koncepcji (zharmonizowanie kolorystyki pokryć 
i elewacji oraz małej architektury). 

 
§ 5. ŻormC budynków oraz inne elementy 

zagospodarowania jak instalacje reklamowe, ogrodzenia, 
zieleM lub obiekty małej architektury, nalecy kształtować 
w sposób zapewniaj>cy harmonijn> całoWć. 
 

Rozdział 3 
Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony Wrodowiska, 

przyrody oraz krajobrazu kulturowego 
 

§ 6. 1. W celu ochrony Wrodowiska kulturowego i 
krajobrazu, w zwi>zku z połoceniem w strefie ochrony 
konserwatorskiej - strefie ekspozycji E, ustala siCŚ 
 
  1) nieprzekraczalne gabaryty obiektu i wskaaniki 

zabudowy w § 7 ust. 4, 
 
  2) nakłada siC obowi>zek harmonijnego kształtowania 

zabudowy przy realizacji nowych inwestycji, 
 
  3) zaleca siC zachowanie istniej>cych drzew oraz 

dozielenienie terenu w mocliwych miejscach. 
 

2. W stosunku do gruntów na których zostan> 
zlokalizowane stanowiska archeologiczne wojewódzki 
konserwator zabytków moce okreWlić zakres i sposób 
eksploatacji takich gruntów. W przypadku dokonania 
znalezisk archeologicznych prace budowlane winny być 
przerwane, a teren udostCpniony do ratowniczych badaM 
archeologicznych. 

 
3. Zakazuje siC prowadzenia działalnoWci wpływaj>cej 

szkodliwie na Wrodowisko lub stwarzaj>cej zagrocenie dla 
zdrowia i cycia ludzi. 

 
4. Teren zabudowy 1 MW/U w zakresie ochrony 

przed hałasem i okreWlenia standardu akustycznego 
nalecy traktować jak teren przeznaczony pod zabudowC 
mieszkaniow> wielorodzinn> w rozumieniu przepisów 
Prawa ochrony Wrodowiska (aktualnie rozporz>dzenie 
Ministra Vrodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w Wrodowisku Dz. U. 
Nr 178, poz. 1841). 
 

Rozdział 4 
Ustalenia dotycz>ce przeznaczenia terenu, 

parametrów i wskaaników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu 

 
§ 7. 1. Dla terenu okreWlonego symbolem 1 MW/U 

ustala siC: 
 
  1) przeznaczenie podstawowe - funkcja mieszkaniowa 

wielorodzinna, 
 
  2) przeznaczenie uzupełniaj>ce - usługi nieuci>cliwe, 

sieci i urz>dzenia infrastruktury technicznej, parkingi, 
komunikacja, zieleM, mała architektura, instalacje 
reklamowe oraz inne elementy zagospodarowania 
terenu, stanowi>ce uzupełnienie funkcji podstawowej. 

 
2. Ustala siC nastCpuj>cy sposób dotycz>cy 

ukształtowania budynkówŚ 
 
  1) dopuszcza siC nadbudowC i modernizacjC 

istniej>cego budynku, 
 
  2) rozbiórka istniej>cych budynków gospodarczych 

zgodnie z rysunkiem planu. 
 

3. Ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania 
terenu: 
 
  1) okreWla siC nieprzekraczaln> liniC zabudowy od strony 

ul. żołdapskiej zgodnie z rysunkiem planu w odległoWci 
29 m od osi jezdni, w linii istniej>cej zabudowy, 

 
  2) funkcja usługowa moce być realizowana w piwnicy 

oraz w parterze budynku, 
 
  3) dopuszcza siC wtórne podziały na działki zgodnie z 

ustalonymi planem warunkami zagospodarowania, 
parametrami i wskaanikami urbanistycznymi oraz 
zgodnie z przepisami odrCbnymi, 

 
  4) dozielenienie ochronne od strony zakładów 

produkcyjnych zieleni> wysok> (północna czCWć 
działki) oraz drogi krajowej zieleni> Wredni> 
(wschodnia czCWć działki) zgodnie z rysunkiem planu. 

 
4. Ustala siC nastCpuj>ce parametry i wskaaniki 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
 
  1) maksymalny wskaanik intensywnoWci zabudowy - 1, 
 
  2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 25 % 

powierzchni działki, 
 
  3) wysokoWć budynków - do 3 kondygnacji nadziemnych 

do 12 m, 
 
  4) kształt dachów - symetryczne połacie dwuspadowe, 

wielospadowe o nachyleniu 30-45
0
, 
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  5) pokrycie dachów - dachówka, materiały dachówko-
podobne, blachodachówka, 

 
  6) kolorystyka: 

a) kolor elewacji w barwach stonowanych, 
naturalnych; 

b) kolor dachu w odcieniach naturalnych jak                
np. ceglasty, br>zowy. 

 
  7) powierzchnia usług - wbudowane usługi do 40 % 

całkowitej powierzchni budynku, 
 
  8) obiekty małej architektury - w szczególnoWci 

pojemniki z zieleni>, ławki, latarnie, miejsca 
(obudowa) na pojemniki na Wmieci. 

 
Rozdział 5 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej 

 
§ 8. 1. Ustala siC dostCp do drogi publicznej - ulicy 

żołdapskiej, poprzez drogC wewnCtrzn> stanowi>c> 
działkC ewidencyjn> nr 23/4 poza granicami opracowania 
planu. 
 

2. Ustala siC wskaaniki parkingowe: 
 

  1) dla funkcji usługowych nalecy zapewnić 3 miejsca 
parkingowe na 100 m

2
 powierzchni ucytkowej, 

 
  2) dla funkcji mieszkaniowej trzeba zapewnić min. 

0,5 miejsca parkingowego na 1 lokal mieszkalny, 
 

3. Miejsca parkingowe okreWlone wskaanikami 
lokalizować w granicach działki. 

 
§ 9. 1. W zakresie infrastruktury technicznej ustala 

siCŚ 
 

  1) powi>zanie sieci i przył>czy z układem zewnCtrznym 
oraz zapewnienie dostCpu do sieci zgodnie z 
przepisami odrCbnymi, 

 
  2) linie telekomunikacyjne nalecy projektować jako 

podziemne z rozprowadzeniem pod ci>gi 
komunikacyjne oraz tereny zieleni, z dopuszczeniem 
lokalizacji na terenach przeznaczonych pod 
zabudowC, zgodnie z warunkami ustalonymi przez 
dysponenta sieci, 

 

  3) zaopatrzenie w wodC z istniej>cego wodoci>gu 
miejskiego, połoconego w granicach planu, 

 
  4) odprowadzenie Wcieków komunalnych do kanalizacji 

sanitarnej, połoconej w granicach planu, 
 
  5) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo i do 

kanalizacji deszczowej połoconej w ulicy żołdapskiej 
i w granicach planu, 

 
  6) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cej sieci 

elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami 
ustalonymi przez operatorów sieci. 

 
2. Dopuszcza siC mocliwoWć przebudowy sieci 

uzbrojenia technicznego, na warunkach okreWlonych 
przez operatorów sieci. 
 

Rozdział 6 
Przepisy przejWciowe i koMcowe 

 
§ 10. W zakresie objCtym niniejsz> uchwał> trac> 

moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego czCWci terenów miasta Olecko 
połoconych przy ul. żołdapskiej w Olecku uchwalonym 
Uchwał> Nr XX/160/2000 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 
30 marca 2000 r., ogłoszon> w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa WarmiMsko-Mazurskiego Nr 25, poz. 395 z 
25. 04. 2000 r., dla terenu objCtego zmian>. 

 
§ 11. 1. Dla terenu objCtego ustaleniami planu, ustala 

siC stawkC słuc>ca naliczeniu opłat z tytułu wzrostu 
wartoWci nieruchomoWci w wysokoWci 0 %. 
 

2. W zwi>zku z ustaleniem, o którym mowa w ust. 1, 
Burmistrz Olecka nie bCdzie pobierał opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
§ 12. Wykonanie uchwały powierza siC Burmistrzowi 

Olecka. 
 
§ 13. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady Miejskiej 
Karol Sobczak 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
* RozstrzygniCcie nadzorcze PN.4131.381.2011 z dnia 2 listopada 2011 r. 
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr ORN.0007.77.2011 
Rady Miejskiej w Olecku 
z dnia 29 wrzeWnia 2011 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr ORN.0007.77.2011 
Rady Miejskiej w Olecku 
z dnia 29 wrzeWnia 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie 

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania 

 
dotyczy: 
 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci terenów miasta Olecko połoconych przy ulicy 
żołdapskiej w Olecku, zgodnie z podjCt> uchwał> Nr XLII/398/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 sierpnia 2010 r.  
w sprawie przyst>pienia do sporz>dzenia zmiany czCWci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci 
terenów miasta Olecko połoconych przy ul. żołdapskiej w Olecku uchwalonym Uchwał> Nr XX/160/2000 Rady Miejskiej  
w Olecku z dnia 30 marca 2000 r. 

 
Zgodnie z art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 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, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 
2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) rozstrzyga siC o sposobie realizacji inwestycji z zakresu komunikacji i infrastruktury 
technicznej zapisanych w planie, które nalec> do zadaM własnych Gminy oraz zasad ich finansowania. 

Realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalec>cych do zadaM własnych gminy nie przewiduje siC. 
 
 

Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr ORN.0007.77.2011 
Rady Miejskiej w Olecku 
z dnia 29 wrzeWnia 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłoconego do publicznego wgl>du projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

 
dotyczy: 
 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci terenów miasta Olecko połoconych przy ulicy 
żołdapskiej w Olecku, zgodnie z podjCt> uchwał> Nr XLII/398/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 sierpnia 2010 r.  
w sprawie przyst>pienia do sporz>dzenia zmiany czCWci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci 
terenów miasta Olecko połoconych przy ul. żołdapskiej w Olecku uchwalonym Uchwał> Nr XX/160/2000 Rady Miejskiej  
w Olecku z dnia 30 marca 2000 r. 

 
Zgodnie z art. 17, pkt 11 i 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: 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, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 
2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) termin wnoszenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wyznaczono od dnia 28 lipca 2011 roku do dnia 9 wrzeWnia 2011 roku. 

 
W wyznaczonym terminie wpłynCła jedna uwaga. 

 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
 i imiC, nazwa 

jednostki 
organizacyjnej i adres 
zgłaszaj>cego uwagi 

TreWć uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomoWci, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu 
planu dla 

nieruchomoWci, 
której dotyczy 

uwaga 

RozstrzygniCcie Burmistrza 
 w sprawie rozpatrzenia uwagi 

RozstrzygniCcie Rady Miejskiej, 
zał>cznik do uchwały nr 

ORN.0007.77.2011 
z dn. 29.09.11 r. 

Uwagi 

Uwaga 
uwzglCdniona 

Uwaga 
nieuwzglCdniona 

Uwaga 
uwzglCdniona 

Uwaga 
nieuwzglCdniona 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 12.08.2011 
Antoni Szczodruch 
ul. 11 Listopada 11 

19-400 Olecko 

Zapisać w 
projekcie planu w 
§ 7. ust. 1 pkt 4): 
„kształt dachów - 

symetryczne 
połacie 

dwuspadowe, 
czterospadowe, 
wielospadowe o 

nachyleniu 30-45°” 

23/41 

§ 7. ust. 1 pkt 4) 
„kształt dachów - 

symetryczne połacie 
czterospadowe, 
wielospadowe o 

nachyleniu 30-45°” 

Uwaga 
uwzglCdniona 

- 
Uwaga 

uwzglCdniona 
- - 
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