
@�F���F��A��,C��D�
=����"C���B�=B�&F1���+EB�����F�0��������� � � <����	�'4�
�

+�'('��+

1034 

UCHWAŁA Nr V/28/2011 

Rady Miejskiej w Szczytnie 

z dnia 29 marca 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego  

„Miasto Szczytno – kwartał ulic Przemysłowa - Wielba rska” 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z 2001 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 
z 2002 r., Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 
z 2003 r., Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 
z 2004 r., Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 
z 2005 r., Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 
z 2006 r., Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  
Nr 173, poz. 1218 z 2007 r., Dz. U. Nr 180, poz. 1111,  
Nr 223, poz. 1458 z 2008 r., Dz. U. Nr 52, poz. 420,  
Nr 157, poz. 1241 z 2009 r., Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, 
Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230 z 2010 r.) oraz art. 20, 
ust. 1 ustawy z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  
poz. 717 z  2003 r., Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 
z 2004 r., Dz. U. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 
z 2005 r., Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 
z 2006 r., Dz. U. Nr 127, poz. 880 z 2007 r., Dz. U.  
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 
z 2008 r., Dz. U. 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 2010 r.) oraz uchwały  
Nr XXXII/286/05 Rady Miejskiej w  Szczytnie z  dnia  
27 pa�dziernika 2005 roku w sprawie przyst�pienia do 
sporz�dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Miasto Szczytno - kwartał ulic 
Przemysłowa - Wielbarska”, Rada Miejska w Szczytnie 
uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, który otrzymuje nazw�: miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego "Miasto Szczytno – 
kwartał ulic Przemysłowa - Wielbarska”. 
 

§ 2. Zakres, granice i  przedmiot planu zostały 
okre�lone uchwał� Nr XXXII/286/05 Rady Miejskiej 
w Szczytnie z dnia 27 pa�dziernika 2005 roku w sprawie 
przyst�pienia do sporz�dzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Miasto Szczytno - 
kwartał ulic Przemysłowa - Wielbarska”. 
 

§ 3. Plan składa si� z nast�puj�cych elementów 
podlegaj�cych uchwaleniu i opublikowaniu w  Dzienniku 
Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego: 
 
  1. tekstu planu - stanowi�cego tre�� niniejszej uchwały, 
 
  2. rysunku planu w  skali 1:1000 zatytułowanego 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
„Miasto Szczytno – kwartał ulic Przemysłowa - 
Wielbarska” - stanowi�cego zał�cznik graficzny 
Nr 1 do niniejszej uchwały, 

 
  3. rozstrzygni�cia w sprawie zgodno�ci planu z 

ustaleniami studium uwarunkowa� i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego - stanowi�cego 
zał�cznik nr 2 do niniejszej uchwały, 

 
  4. rozstrzygni�cia o  sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu - stanowi�cego zał�cznik nr 3  do 
niniejszej uchwały, 

 
  5. rozstrzygni�cia zasad finansowania, zapisanych w 

planie inwestycji z  zakresu infrastruktury technicznej, 
które nale�� do zada� własnych gminy - stanowi�cego 
zał�cznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

 
§ 4. Rysunek planu, stanowi�cy zał�cznik nr 1 do 

uchwały, obowi�zuje w zakresie nast�puj�cym ustale�: 
 
  1. granic planu, 
 
  2. linii rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym przeznaczeniu 

i ró�nych zasadach zagospodarowania, 
 
  3. nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 
  4. oznacze� terenów przeznaczonych do budowy dróg 

oraz oznacze� rejonizacji istniej�cych zjazdów z drogi 
krajowej na wyznaczone tereny. 

 
§ 5. Wyja�nienia wa�niejszych poj�� u�ytych w tre�ci 

niniejszej uchwały: 
 

1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj�ca 
- oznacza zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn�, w  
rozumieniu prawa budowlanego, lokalizowan� na 
wydzielonych działkach wraz z towarzysz�c� zabudow� 
gospodarcz�, gara�ow�. 

 
2. Wysoko�� dopuszczalna zabudowy – okre�lona jest 

ilo�ci� kondygnacji nadziemnych w rozumieniu prawa 
budowlanego. 
 

3. Zabudowa adaptowana – oznacza budynki 
istniej�ce do zachowania. Budynki adaptowane mog� 
podlega� przebudowie, rozbudowie i rozbiórce, ł�cznie ze 
zmian� funkcji, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowi� 
inaczej. Adaptacja budynku podlega ustaleniom zasad 
kształtowania i parametrom zabudowy okre�lonym dla 
terenu lokalizacji. 
 

4. Nieprzekraczalna linia zabudowy – oznacza lini�, 
poza któr� nie mo�e by� sytuowany �aden element 
budynku. 

 
5. Przeznaczenie terenów – na planie symbolami 

okre�lono przeznaczenie podstawowe. Mo�liwe jest inne - 
dopuszczalne przeznaczenie terenu pod warunkiem, �e 
nie b�dzie kolidowa� z  podstawowym i  nie b�dzie 
uci��liwe dla podstawowego. 

 
6. Zjazdy – zjazdy z  dróg publicznych na tereny 

poszczególnych posesji w rozumieniu warunków 
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technicznych, jakimi powinny odpowiada� drogi publiczne 
i ich usytuowanie. 
 

7. Funkcje nieuci��liwe – rozumie si� przez to funkcje 
niewymagaj�ce post�powania w zakresie oddziaływania 
na �rodowisko oraz takie, które mog� wymaga� 
sporz�dzenia raportu oddziaływania na �rodowisko 
z mocy obowi�zuj�cych przepisów. Nie dotyczy to 
urz�dze� i sieci obsługi technicznej miasta. 
 

8. Powierzchnia biologicznie czynna – oznacza 
powierzchni� biologicznie czynn�  w  rozumieniu prawa 
budowlanego. 
 

§ 6. Ustala si� nast�puj�ce podstawowe 
przeznaczenie terenów: 
 
  - MN – tereny wolnostoj�cej, jednorodzinnej zabudowy 

mieszkaniowej, 
 
  - U – tereny zabudowy usługowej, 
 
  - P – tereny obiektów produkcyjnych, składów 

i magazynów, 
 
  - KD – tereny dróg publicznych – drogi krajowe, 

powiatowe, gminne, 
 
  - KDW – tereny dróg wewn�trznych, 
 
  - KP – teren ci�gu pieszego. 
 
Dopuszczalne przeznaczenie terenów okre�laj� warunki 
szczegółowe terenów. 
 

§ 7. Zasady ochrony i  kształtowania ładu 
przestrzennego. 

 
1. W granicach planu zasady ochrony ładu 

przestrzennego okre�lone s� ustaleniami planu 
dotycz�cymi: 
 
  1) sposobów zagospodarowania i ochrony terenów oraz 

ustaleniami powierzchni biologicznie czynnej działek, 
 
  2) wysoko�ci zabudowy, 
 
  3) przeznaczenia terenów wydzielonych liniami 

rozgraniczaj�cymi, 
 
  4) sposobu zagospodarowania i przeznaczenia terenów 

komunikacji, 
 
  5) zasad podziału na działki budowlane. 

 
2. W granicach planu wprowadza si� zakaz 

lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, w 
rozumieniu przepisów prawa budowlanego, za wyj�tkiem 
zaplecza budów oraz obiektów zwi�zanych z  obsług� 
komunikacji zbiorowej, takich jak wiaty przystankowe 
i powi�zane z nimi małe punkty sprzeda�y oraz kioski, 
budki telefoniczne itp. 

 
3. Do czasu realizacji ustale� planu nie dopuszcza si� 

zmiany istniej�cego u�ytkowania terenów. 
 

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz 
ochrony �rodowiska. 

Na obszarze obj�tym planem nie wyst�puj� obiekty 
i tereny obj�te prawnymi formami ochrony zabytków ani 
ochrony przyrody. 

 
§ 9. Zasady ochrony przyrody i krajobrazu 

kulturowego. 
 

1. Dla terenów przeznaczonych do zainwestowania 
wprowadza si� nakaz odprowadzenia �cieków sanitarnych 
do sieci kanalizacji sanitarnej. 
 

2. Nakazuje si� odprowadzenie wód opadowych z 
dachów obiektów usługowych, produkcyjnych, składowych 
i  magazynów oraz powierzchni utwardzonych ulic, placów 
i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej. 
 

3. Dla terenów przeznaczonych do zainwestowania 
ustala si� minimalny dopuszczalny procent powierzchni 
biologicznie czynnej, który został okre�lony indywidualnie 
dla wyznaczonych terenów. 

 
4. Ustala si� dopuszczalne poziomy hałasu zgodnie z  

przepisami odr�bnymi w  sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w �rodowisku, nie dotyczy to terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolem P. 

 
5. W granicach planu nowo projektowane linie 

telekomunikacyjne oraz elektroenergetyczne niskiego 
i �redniego napi�cia nale�y układa� doziemnie. 

 
6. Odpady stałe maj� by� gromadzone, 

selekcjonowane i  unieszkodliwiane zgodnie z  gminnym 
programem gospodarki odpadami. 
 

§ 10. Na całym obszarze obj�tym planem obowi�zuje: 
 

1. W zakresie przeznaczenia terenów: 
przeznaczenie terenów zgodne z  oznaczeniami na 
rysunku planu i ustaleniami szczegółowymi. 
 

2. W zakresie kształtowania zabudowy: 
nie ogranicza si� formy zabudowy, je�eli warunki 
szczegółowe nie stanowi� inaczej. Zabudow� nale�y 
kształtowa� spełniaj�c wymogi obowi�zuj�cych przepisów. 

 
3. W rozwi�zaniach komunikacji: 

przebieg, klasa i kategoria ulic w liniach rozgraniczaj�cych 
pokazanych na rysunku planu. 
 

4. W rozwi�zaniach sieci infrastruktury technicznej: 
w granicach planu ka�da z wyznaczonych działek 
przeznaczonych pod zabudow� musi mie� zapewnion� 
mo�liwo�� przył�czenia do zewn�trznych sieci: wodnej, 
kanalizacyjnej i elektrycznej. Ustalonymi w planie pasami 
lokalizacji sieci infrastruktury technicznej s� pasy terenu 
w liniach rozgraniczaj�cych dróg publicznych, ustalenie to 
nie dotyczy drogi krajowej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KD1. W  uzasadnionych przypadkach 
lokalizowanie infrastruktury technicznej w pasie drogowym 
drogi oznaczonej KD1 mo�e nast�pi� wył�cznie za 
zezwoleniem zarz�dcy drogi, zgodnie z  przepisami 
odr�bnymi. Projekt sieci, lokalizacja urz�dze� 
infrastruktury technicznej i pasów eksploatacyjnych sieci 
na podstawie warunków dysponentów sieci . 
 

5. Zaopatrzenie w wod�: 
główny układ sieci wodoci�gowych docelowo 
spier�cieniowany, powi�zany z istniej�c� sieci�  
w ul. Wielbarskiej i Przemysłowej. 
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6. Kanalizacja sanitarna: 

odprowadzenie �cieków sanitarnych z  istniej�cej 
i projektowanej zabudowy przewiduje si� do miejskiej sieci 
kanalizacji sanitarnej. Adaptuje si� wyst�puj�c� na terenie 
obj�tym planem sie� kanalizacji sanitarnej. 
 

7. Kanalizacja deszczowa: 
obowi�zuje odprowadzenie wód opadowych do sieci 
kanalizacji deszczowej. Na odpływach kanałów 
deszczowych do odbiornika nale�y zainstalowa� 
urz�dzenia oczyszczaj�ce wody opadowe. 
 

8. Zaopatrzenie w energi� elektryczn� i telekomunikacja: 
sieci zaopatrzenia w  energi� elektryczn� 
i telekomunikacyjne nale�y realizowa� za pomoc� kabli 
doziemnych. Projektuje si� przebudow� istniej�cej 
napowietrznej sieci elektroenergetycznej w  celu 
umo�liwienia racjonalnej zabudowy działek. 
 

9. Zaopatrzenie w gaz: 
w granicach planu wyst�puj� techniczne mo�liwo�ci 
zasilenia z sieci gazowej odbiorców gazu. Wi��e si� to 
z budow� stacji redukcyjno-pomiarowych i nowych sieci 
gazowych. Warunki projektowania i  budowy okre�li 
dysponent sieci. 
 

10. Zaopatrzenie w ciepło: 
zaopatrzenie w  ciepło projektowanej zabudowy b�dzie 
realizowane indywidualnie. Zaleca si� ogrzewanie 
w oparciu o technologie niskoemisyjne lub odnawialne 
�ródła energii. 
Rejony lokalizacji stacji transformatorowych i przepompowni 
�cieków pokazane na rysunku planu s� optymalne. 
Dopuszcza si� zmiany lokalizacji na podstawie projektu 
budowlanego sieci. 
 

§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
odpowiednimi symbolami ustala si� nast�puj�ce warunki 
szczegółowe: 
 
KD1 – ulica Wielbarska – publiczna, droga klasy zbiorczej 
/droga krajowa/: 
  - w liniach rozgraniczaj�cych szeroko�ci 30 m, 
  - zjazdy istniej�ce pokazane na rysunku planu adaptowane. 
 
KD2 – ulica Przemysłowa - publiczna, droga lokalna klasy 
zbiorczej /droga gminna/: 
  - w liniach rozgraniczaj�cych szeroko�ci 20-18 m, 
  - skrzy�owanie z ulic� Wielbarsk� wg warunków 

okre�lonych przez administratora drogi krajowej. 
 
KD3 – publiczna, droga klasy dojazdowej /droga gminna/: 
  - w liniach rozgraniczaj�cych szeroko�ci 15 m, 
  - skrzy�owanie z  ulic� Wielbarsk� skanalizowane, 

projektowane wg warunków okre�lonych przez 
administratora drogi. 

 
KD4 – publiczna, droga klasy dojazdowej zako�czona 
placem nawrotowym /droga gminna/: 
  - w liniach rozgraniczaj�cych szeroko�ci 12 m. 
 
KDW1 – wewn�trzna : 
  - w liniach rozgraniczaj�cych szeroko�ci 12 m, ulica 

zako�czona placem nawrotowym, stanowi�ca dojazd 
do terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 
P1, P2, U1 i U2. 

 
KDW2 – droga wewn�trzna : 
  - w liniach rozgraniczaj�cych szeroko�ci 12 m, 

  - w przypadku zabudowy terenów po obu stronach ulicy 
przez jednego inwestora droga mo�e ulec likwidacji, 
a obsług� komunikacyjn� scalonego terenu nale�y 
zabezpieczy� z  ulic dojazdowych oznaczonych na 
rysunku planu symbolem KD3. 

 
KDW3 – droga wewn�trzna : 
  - w liniach rozgraniczaj�cych szeroko�ci 12 m, 
  - dopuszcza si� przew��enie do 10 m w rejonie 

istniej�cej zabudowy, ulica zako�czona placem 
nawrotowym. 

 
KP1 – ci�g pieszy z mo�liwo�ci� dojazdu do działki  
nr 249/1, 250/1 i 247/1. 
 
KP2 – ci�g pieszy o szeroko�ci wynikaj�cej z granicy 
działki 247/4. 
 
U1 – Przeznaczenie podstawowe terenu – usługi. 

 
W obszarze oznaczonym na rysunku planu dopuszcza si� 
jedynie funkcje nieuci��liwe. Dopuszczalne poziomy 
hałasu w �rodowisku jak dla terenów przeznaczonych na 
cele mieszkalno-usługowe. Do czasu realizacji 
okre�lonych planem funkcji dopuszcza si� wył�cznie 
istniej�ce u�ytkowanie terenu. Nieprzekraczalna linia 
zabudowy jak na rysunku planu – od linii rozgraniczaj�cej 
drogi KD1 – 10 m, KD2 – 8 m, KD3 – 8 m, KDW1 – 6 m, 
w wypadku braku linii zabudowy na rysunku planu, 
obowi�zuj� przepisy odr�bne. Podziały terenu stosowne 
do programu inwestorskiego – prostopadłe lub równoległe 
do istniej�cych i projektowanych dróg i dojazdów, 
z mo�liwo�ci� odst�pstwa od k�ta prostego do ± 20º. 
Minimalne powierzchnie działek budowlanych 600 m² . 
Zasada ta nie dotyczy istniej�cych działek. Obsługa 
komunikacyjna z KD2 i KDW1. Dojazd do budynku 
mieszkalnego ul. Wielbarska 7 wspólny do działek 249/1 
oraz 250/1 poprzez KP1 z istniej�cego, pokazanego na 
rysunku planu, wspólnego zjazdu z ulicy Wielbarskiej. 
Dopuszcza si� wyznaczenie dróg komunikacji 
wewn�trznej. Ustalenia dla zabudowy usługowej: 
Istniej�ca zabudowa usługowa, adaptowana, dopuszcza 
si� jej rozbudow� bez wprowadzania funkcji 
mieszkaniowej. Wysoko�� zabudowy - do dwóch 
kondygnacji nadziemnych w rozumieniu Prawa 
Budowlanego. Forma architektoniczna nawi�zuj�ca 
wysoko�ci� i kształtowaniem elewacji do istniej�cej 
zabudowy przy ulicy Przemysłowej. Miejsca parkingowe 
(postojowe) nale�y zabezpieczy� w granicach lokalizacji 
inwestycji, przyjmuj�c dla usług jako minimum 30 
stanowisk postojowych na 1000 m2 powierzchni u�ytkowej 
usług. Plan nie ogranicza intensywno�ci wykorzystania 
terenu ani nie okre�la powierzchni biologicznie czynnej 
terenu dla zabudowy usługowej. Ustalenia dla istniej�cej 
działki zabudowy mieszkaniowej: Istniej�ca zabudowa 
mieszkaniowa, w granicach istniej�cej działki, adaptowana 
bez prawa rozbudowy poza istniej�cy obrys rzutu 
budynku, zakaz nie dotyczy zewn�trznych schodów, 
wiatrołapów, podjazdów dla niepełnosprawnych itp . 
Dopuszcza si� na istniej�cej działce lokalizacj� 
parterowych budynków gospodarczych i gara�owych na 
potrzeby obsługi funkcji mieszkaniowej. Nie okre�la si� ich 
geometrii dachów. Powierzchnia biologicznie czynna 
minimum 50% powierzchni terenu działki zabudowy 
mieszkaniowej. 
 
U2 - Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi, 
Przeznaczenie dopuszczalne - produkcja, składy i magazyny. 
W obszarze oznaczonym na rysunku planu dopuszcza si� 
jedynie funkcje nieuci��liwe. Do czasu realizacji 
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okre�lonych planem funkcji dopuszcza si� wył�cznie 
istniej�ce u�ytkowanie terenu. Plan nie ogranicza 
intensywno�ci wykorzystania terenu, ani nie okre�la 
powierzchni biologicznie czynnej terenu. Nieprzekraczalna 
linia zabudowy jak na rysunku planu – od linii 
rozgraniczaj�cych drogi KDW1 – 6 m, KD3 – 8 m. 
Wysoko�� zabudowy - do dwóch kondygnacji 
nadziemnych w rozumieniu Prawa Budowlanego. Plan nie 
ogranicza powierzchni zabudowy ani nie definiuje 
geometrii dachów. Dopuszczalne poziomy hałasu 
w �rodowisku jak dla terenów przeznaczonych na cele 
mieszkalno-usługowe. Dopuszcza si� podziały terenu 
stosownie do programu inwestorskiego, prostopadle do 
ulicy oznaczonej symbolem KD3, z  mo�liwo�ci� 
odst�pstwa od k�ta prostego do ± 20º. Mo�liwe jest 
wprowadzenie komunikacji wewn�trznej i dostosowanie 
do niej podziałów terenu. Minimalne powierzchnie działek 
budowlanych 0,2 ha, a minimalny front działek 40,0 m. 
Zasada ta nie dotyczy istniej�cych działek. Obsługa 
komunikacyjna z ulic oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KDW1 i KD3 oraz z wyznaczonych dróg 
komunikacji wewn�trznej. Nale�y zabezpieczy� 
w granicach działki wła�ciw� dla lokalizowanej funkcji ilo�� 
miejsc postojowych, przyjmuj�c dla usług minimum  
30 stanowisk na 1000 m2 powierzchni u�ytkowej usług. 
 
U3 - Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi, 
Przeznaczenie dopuszczalne - produkcja, składy i magazyny. 
W obszarze oznaczonym na rysunku planu dopuszcza si� 
jedynie funkcje nieuci��liwe. Istniej�ca zabudowa, w 
granicach istniej�cej działki, adaptowana. Do czasu 
realizacji okre�lonych planem funkcji dopuszcza si� 
wył�cznie istniej�ce u�ytkowanie terenu. Plan nie 
ogranicza intensywno�ci wykorzystania terenu, ani nie 
okre�la powierzchni biologicznie czynnej terenu. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu – 
od linii rozgraniczaj�cej drogi – KD1 – 10 m, KD3 – 8 m, 
KDW2 – 6 m. Wysoko�� zabudowy - do trzech 
kondygnacji nadziemnych w  rozumieniu Prawa 
Budowlanego. Plan nie ogranicza powierzchni zabudowy, 
ani nie definiuje geometrii dachów. Dopuszczalne poziomy 
hałasu w �rodowisku jak dla terenów przeznaczonych na 
cele mieszkalno-usługowe. Wzdłu� granicy z  terenami 
zabudowy mieszkaniowej, oznaczonej na rysunku planu 
MN1, utworzy� na szeroko�ci min. 10 m pas zieleni 
izolacyjnej (drzewa i krzewy zim� zielone). Dopuszcza si� 
podziały terenu stosownie do programu inwestorskiego, 
prostopadle do ulicy oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KD3, KDW2 z mo�liwo�ci� odst�pstwa od k�ta 
prostego do ± 20º. Mo�liwe jest wprowadzenie 
komunikacji wewn�trznej i dostosowanie do niej podziałów 
terenu. Minimalne powierzchnie działek budowlanych  
0,2 ha, a minimalny front działek 40,0 m. Zasada ta nie 
dotyczy istniej�cych działek. Obsługa komunikacyjna 
z ulic oznaczonych symbolem KDW2 i  KD3 oraz 
istniej�cym zjazdem z ulicy Wielbarskiej oznaczonym na 
rysunku planu. Wskazane na rysunku planu zjazdy z ulicy 
Wielbarskiej adaptowane. Nale�y w granicach lokalizacji 
zabezpieczy� odpowiedni� ilo�� miejsc postojowych dla 
projektowanych funkcji, jako minimum przyj�� dla usług 30 
stanowisk na 1000 m2 powierzchni u�ytkowej usług. 
 
U4 – Przeznaczenie podstawowe terenu – usługi, 
Przeznaczenie dopuszczalne - produkcja, składy i magazyny. 
W obszarze oznaczonym na rysunku planu dopuszcza si� 
jedynie funkcje nieuci��liwe. Do czasu realizacji 
okre�lonych planem funkcji dopuszcza si� wył�cznie 
istniej�ce u�ytkowanie terenu. Plan nie ogranicza 
intensywno�ci wykorzystania terenu, ani nie okre�la 
powierzchni biologicznie czynnej terenu. Nieprzekraczalna 

linia zabudowy jak na rysunku planu - od linii 
rozgraniczaj�cej drogi – KD1 – 10 m, KD3 – 8 m,  
KD4 – 4 m. Wysoko�� zabudowy - do dwóch kondygnacji 
nadziemnych w rozumieniu Prawa Budowlanego. Plan nie 
ogranicza powierzchni zabudowy, ani nie definiuje 
geometrii dachów. Dopuszczalne poziomy hałasu 
w �rodowisku jak dla terenów przeznaczonych na cele 
mieszkalno-usługowe. Dopuszcza si� podziały terenu 
stosownie do programu inwestorskiego, prostopadle do 
ulicy oznaczonej symbolem KD3, KD4 lub KD1 
z mo�liwo�ci� odst�pstwa od k�ta prostego do ± 20º. 
Mo�liwe jest wprowadzenie komunikacji wewn�trznej 
i dostosowanie do niej podziałów terenu. Minimalne 
powierzchnie działek budowlanych 0,2 ha, a minimalny 
front działek 40,0 m. Zasada ta nie dotyczy istniej�cych 
działek. Wskazane na rysunku planu zjazdy z ulicy 
Wielbarskiej adaptowane. Obsługa komunikacyjna z ulic 
oznaczonych na rysunku planu symbolem KD3, KD4 oraz 
wyznaczonych dróg komunikacji wewn�trznej i zjazdami 
z KD1. Nale�y zabezpieczy� w granicach działek 
budowlanych wła�ciw� dla lokalizowanej funkcji ilo�� 
miejsc postojowych, przyjmuj�c dla usług minimum  
30 stanowisk na 1000 m2 powierzchni u�ytkowej usług. 
 
P1 – Przeznaczenie podstawowe terenu – przemysł, 
składy i  magazyny, Przeznaczenie dopuszczalne –  
usługi, rzemiosło. 
Dopuszcza si� lokalizacj� inwestycji mog�cych wymaga� 
na podstawie prawa ochrony �rodowiska sporz�dzania 
raportu oddziaływania na �rodowisko. Adaptuje si� 
istniej�ce funkcje i zabudow�. Mo�liwa jest zmiana 
istniej�cej funkcji oraz jej wielko�ci. Plan nie ogranicza 
intensywno�ci wykorzystania terenu, ani nie okre�la 
powierzchni biologicznie czynnej terenu. Nieprzekraczalna 
linia zabudowy jak na rysunku planu - od linii 
rozgraniczaj�cej drogi – KD1 – 10 m, KDW1 – 6 m, 
w wypadku braku linii zabudowy na rysunku planu, 
obowi�zuj� przepisy odr�bne. Wysoko�� zabudowy 
rozbudowywanej i  nowej - do dwóch kondygnacji 
nadziemnych w rozumieniu Prawa Budowlanego. Plan nie 
ogranicza powierzchni zabudowy, ani nie definiuje 
geometrii dachów. Dopuszcza si� podziały terenu 
stosownie do programu inwestorskiego, prostopadle do 
ulicy oznaczonej symbolem KD1 lub KDW1, z mo�liwo�ci� 
odst�pstwa od k�ta prostego do ± 20º. Minimalna 
powierzchnia działek budowlanych 0,2 ha, a minimalny 
front działek 40,0 m. Zasada ta nie dotyczy istniej�cych 
działek. Warunkiem przeprowadzenia podziału jest 
zapewnienie dojazdu do nowo wydzielonych działek 
z ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW1. 
Obsługa komunikacyjna terenu z ulicy oznaczonej 
symbolem KDW1, z terenu oznaczonego P2 oraz 
istniej�cymi zjazdami z ulicy KD1. Wskazane na rysunku 
planu zjazdy z  ulicy Wielbarskiej adaptowane. 
W granicach lokalizacji nale�y zabezpieczy� odpowiedni� 
ilo�� miejsc postojowych dla projektowanych funkcji 
usługowych przyjmuj�c 30 stanowisk na 1000 m2 
powierzchni u�ytkowej usług. 
 
P2 – Teren niesamodzielny, przeznaczony na popraw� 
zagospodarowania i komunikacji. W przypadku wł�czenia 
do terenów przyległych, podział terenu, zasady zabudowy 
i zagospodarowania jak dla P1. 
 
P3 – Przeznaczenie podstawowe terenu – przemysł, 
produkcja, składy i  magazyny, Przeznaczenie dopuszczalne 
– usługi. 
Do czasu realizacji okre�lonych planem funkcji dopuszcza 
si� wył�cznie istniej�ce u�ytkowanie terenu. Plan nie 
ogranicza intensywno�ci wykorzystania terenu, ani nie 
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okre�la powierzchni biologicznie czynnej terenu. Istniej�ce 
funkcje i zabudowa adaptowane. Nieprzekraczalna linia 
zabudowy jak na rysunku planu - od linii rozgraniczaj�cej 
drogi – KD2 – 8 m, KD3 – 8 m, KDW3 – 6 m. Wysoko�� 
zabudowy - do trzech kondygnacji nadziemnych 
w rozumieniu Prawa Budowlanego. Plan nie ogranicza 
powierzchni zabudowy, ani nie definiuje jej geometrii 
dachów. Dopuszcza si� podziały terenu stosownie do 
programu u�ytkowego, prostopadle do ulicy oznaczonej 
na rysunku planu symbolem KD3, KDW3 i KD2 
z mo�liwo�ci� odst�pstwa od k�ta prostego do ± 20º. 
Mo�liwe jest wprowadzenie komunikacji wewn�trznej 
i dostosowanie do niej podziałów terenu. Minimalne 
powierzchnie działek budowlanych 0,2 ha, a minimalny 
front działek 40,0 m. Zasada ta nie dotyczy istniej�cych 
działek. Obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych na 
rysunku planu symbolem KD2, KD3, i KDW3 oraz 
z wyznaczonych dróg komunikacji wewn�trznej. Nale�y 
zabezpieczy� w granicach działki budowlanej wła�ciw� dla 
lokalizowanej funkcji ilo�� miejsc postojowych, przyjmuj�c 
dla usług minimum 30 stanowisk na 1000 m2 powierzchni 
u�ytkowej usług. 
 
MN 1 – Przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj�ca, Przeznaczenie 
dopuszczalne – usługi nieuci��liwe. 
W obszarze oznaczonym na rysunku planu dopuszcza si� 
jedynie funkcje nieuci��liwe. Dopuszczalne poziomy 
hałasu w �rodowisku jak dla terenów przeznaczonych na 
cele mieszkalno-usługowe. Do czasu realizacji 
okre�lonych planem funkcji dopuszcza si� wył�cznie 
dotychczasowe u�ytkowanie terenu. Na wyznaczonej 
działce budowlanej mo�e by� zlokalizowany jeden 
budynek mieszkalny, a tak�e dodatkowo jeden budynek 
usługowy, gara�owy, gospodarczy lub gara�owo-
gospodarczy. Budynek o funkcji niemieszkalnej nale�y 
sytuowa� zbli�aj�c go do granicy terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem U3 dla uzyskania ekranu 
izoluj�cego. Dachy zabudowy mieszkaniowej i usługowej 
wysokie o nachyleniu połaci 35-45º. Nieprzekraczalna linia 
zabudowy jak na rysunku planu - od linii rozgraniczaj�cej 
drog� KD3 – 8 m. Wysoko�� zabudowy mieszkalnej 
i budynku niemieszkalnego - do dwóch kondygnacji 
nadziemnych w  rozumieniu Prawa Budowlanego. 
Powierzchnia biologicznie czynna nie mniej ni� 50% 
powierzchni działki. Podziały terenu dopuszczalne 
prostopadłe do drogi oznaczonej symbolem KD3 
z mo�liwo�ci� odst�pstwa od k�ta prostego do ± 20º. 
Dopuszcza si� wprowadzenie komunikacji wewn�trznej 
i dostosowanie do niej podziałów geodezyjnych. Obsługa 
komunikacyjna z przyległych dróg KD3 oraz z komunikacji 
wewn�trznej. Dla usług nale�y zabezpieczy� w granicach 
działki budowlanej wła�ciw� dla lokalizowanej funkcji ilo�� 
miejsc postojowych, przyjmuj�c dla usług minimum  
30 stanowisk na 1000 m2 powierzchni u�ytkowej usług. 
 
MN 2 – Przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj�ca, Przeznaczenie 
dopuszczalne – usługi nieuci��liwe. 
W obszarze oznaczonym na rysunku planu dopuszcza si� 
jedynie funkcje nieuci��liwe. Dopuszczalne poziomy 
hałasu w �rodowisku jak dla terenów przeznaczonych na 
cele mieszkalno-usługowe. Adaptuje si� istniej�c� funkcj� 
i zabudow�. Do czasu realizacji okre�lonych planem 
funkcji dopuszcza si� wył�cznie dotychczasowe 
u�ytkowanie terenu. Na wyznaczonej działce budowlanej 
mo�e by� zlokalizowany jeden budynek mieszkalny, 

a tak�e dodatkowo jeden budynek usługowy, gara�owy, 
gospodarczy, czy gara�owo-gospodarczy. Budynek 
o funkcji niemieszkalnej nale�y sytuowa� zbli�aj�c go do 
granicy terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
U4 dla uzyskania ekranu izoluj�cego. Dachy zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej wysokie o nachyleniu połaci 
35-45º. Nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku 
planu - od linii rozgraniczaj�cej drogi - KD3 – 8 m,  
KD4 – 4 m. Wysoko�� zabudowy mieszkalnej i budynku 
niemieszkalnego - do dwóch kondygnacji nadziemnych 
w rozumieniu Prawa Budowlanego. Powierzchnia 
biologicznie czynna nie mniej ni� 50% powierzchni działki. 
Podziały terenu dopuszczalne prostopadłe do drogi 
oznaczonej symbolem KD3 z mo�liwo�ci� odst�pstwa od 
k�ta prostego do ± 20º. Dopuszcza si� wprowadzenie 
komunikacji wewn�trznej i dostosowanie do niej podziałów 
geodezyjnych. Obsługa komunikacyjna z przyległych dróg 
KD3 i KD4 oraz komunikacji wewn�trznej. Dla usług 
nale�y zabezpieczy� w granicach działki budowlanej 
wła�ciw� dla lokalizowanej funkcji ilo�� miejsc 
postojowych, przyjmuj�c dla usług minimum 30 stanowisk 
na 1000 m2 powierzchni u�ytkowej usług. 
 

§ 12. Zadania dla realizacji celów publicznych zadania 
własne gminy 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��: 
 
  - budowa dróg oznaczonych symbolami KD2, KD3, KD4, 
 
  - budowa sieci i urz�dze� technicznego uzbrojenia 

terenu w  zakresie zaopatrzenia w  wod� oraz 
odprowadzania �cieków i wód opadowych. 

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

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

 
§ 13. Stawka procentowa, słu��ca naliczeniu opłaty, o 

której mowa w art. 36 ust. 4  ustawy o  planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, została ustalona dla 
terenów w granicach planu w wysoko�ci 30%, 
z wył�czeniem terenów przeznaczonych pod drogi i tereny 
b�d�ce własno�ci� gminy, dla których stawka procentowa 
nie ma zastosowania. 

 
§ 14. Postanowienia ko�cowe: 

 
1. Burmistrz Miasta Szczytno przechowuje i  

udost�pnia do wgl�du plan oraz wydaje w  jego 
przedmiocie stosowne wypisy i wyrysy. 
 

2. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od daty 
jej ogłoszenia w  Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 

 
§ 15. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 

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

Przewodnicz�ca Rady  
Beata Boczar 
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Zał�cznik nr 1 
do uchwały nr V/28/2011 
Rady Miejskiej w Szczytnie 
z dnia 29 marca 2011 r. 
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Zał�cznik nr 2 
do uchwały nr V/28/2011 
Rady Miejskiej w Szczytnie 
z dnia 29 marca 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego 

„Miasto Szczytno – kwartał ulic Przemysłowa - Wielba rska” 
 

Działaj�c na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennego 
(Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717 z pó�n. zm.) Rada Miejska w Szczytnie stwierdza zgodno�� ustale� miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Miasto Szczytno – kwartał ulic Przemysłowa - Wielbarska” z ustaleniami „Studium 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytno” uchwalonego uchwał� nr XVII/190/2000 Rady 
Miejskiej w Szczytnie z dnia 2 czerwca 2000 roku. 

Zgodnie z  kierunkami rozwoju miasta wynikaj�cymi ze „Studium uwarunkowa� i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Szczytno” dla przedmiotowego terenu przewidziana jest jako wiod�ca funkcja przemysłowa 
i składowa. Lokalizacja mieszka� wymaga wydzielenia specjalnych stref. 
 
 

Zał�cznik nr 3 
do uchwały nr V/28/2011 
Rady Miejskiej w Szczytnie 
z dnia 29 marca 2011 r. 

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

planu zagospodarowania przestrzennego 
 

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 Szczytnie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Szczytno – kwartał ulic Przemysłowa - Wielbarska”. 

 

LP Oznaczenie nieruchomo�ci, 
której dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu planu dla 
nieruchomo�ci, której dotyczy 

uwaga 

Tre�� 
uwagi 

Rozstrzygni�cie Rady Miejskiej 
uwaga 

uwzgl�dniona 
uwaga nie 

uwzgl�dniona 
1 2 3 4 5 6 
 Brak uwag     

 
 

 
Zał�cznik nr 4 
do uchwały nr V/28/2011 
Rady Miejskiej w Szczytnie 
z dnia 29 marca 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego  

„Miasto Szczytno – kwartał ulic Przemysłowa - Wielba rska” 
 

Działaj�c na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennego 
(Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717 z pó�n. zm.) Rada Miejska w Szczytnie rozstrzyga o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych w sposób nast�puj�cy: 
do zada� własnych gminy ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nale�y budowa: 
  1. sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni o długo�ci ca – 2,30 km, koszt wykonania 1.200 mln zł 
  2. sieci kanalizacji deszczowej o długo�ci ca – 2,75 km, koszt wytworzenia 2.150 mln zł 
  3. sieci wodoci�gowej o długo�ci ca – 1,92 km, koszt wytworzenia 0.520 mln zł 
  4. dróg oznaczonych symbolami: KD2, KD3, KD4 wraz z o�wietleniem o ł�cznej długo�ci ca – 1,57 km, koszt wytworzenia 

2.005 mln zł 
b�d� one realizowane na podstawie wieloletnich planów inwestycyjnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


