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UCHWAŁA Nr VII/60/11 

Rady Miasta Olsztyn 

z dnia 11 marca 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

czCWci terenu dawnych Koszar przy Al. Warszawskiej w Olsztynie. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. 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, z 2009 r. Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. 
Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675,  
Nr 110, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155 poz. 1043,  
Nr 130 poz. 871) Rada Miasta Olsztyn uchwala,  
co nastCpujeŚ 
 

§ 1. ń. Uchwala siC Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego czCWci terenu dawnych Koszar przy 
Al. Warszawskiej w Olsztynie, zwany dalej planem. 
 

2. Plan składa siC z  nastCpuj>cych elementów 
podlegaj>cych opublikowaniu w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa WarmiMsko-Mazurskiego: 
 
  1) ustaleM planu stanowi>cych treWć niniejszej uchwały, 
 
  2) rysunku planu w skali 1:ńŃŃŃ stanowi>cego zał>cznik 

nr 1 do niniejszej uchwały i bCd>cego jej integraln> 
czCWci>, rysunek sporz>dzony jest w zapisie 
numerycznym na mapie zasadniczej i nosi tytuł 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
Olsztyn – Kortowo, Koszary – Aleja Warszawska, 

 

  3) stwierdzenia zgodnoWci planu z ustaleniami studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Olsztyn, stanowi>cego 
zał>cznik nr 2 do uchwały, 

 
  4) rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowi>cego 

zał>cznik nr 3 do uchwały, 
 
  5) rozstrzygniCcia sposobu realizacji oraz zasad 

finansowania inwestycji w zakresie infrastruktury 
technicznej, nalec>cych do zadaM własnych gminy, 
stanowi>cego zał>cznik nr 4 do uchwały. 

 
Rozdział 1 

Przepisy porz>dkowe 
 

§ 2. 1. Przedmiot i granice planu okreWla uchwała Nr 
XLIII/506/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 kwietnia 2009 
roku w sprawie przyst>pienia do sporz>dzenia 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
czCWci terenu dawnych Koszar przy Al. Warszawskiej 
w Olsztynie. 
 

2. Przedmiotem planu s> tereny usług szkolnictwa 
wycszego i nauki, tereny zieleni urz>dzonej, a w tym 
postulowany ogród botaniczny, tereny sportu i rekreacji 
oraz komunikacji i infrastruktury technicznej. 
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3. żranice planu wyznaczaj>Ś ulice Al. Warszawska, 
Jana Heweliusza, granice zewnCtrzne zespołu zabudowy 
wielorodzinnej przy ulicy Jana Heweliusza, dojazd do 
przystani nad jeziorem Kortowskim, brzeg jeziora oraz 
granica z terenami zamkniCtymi. 
 

4. Niniejsza uchwała zmienia ustalenia Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
Uniwersytetu WarmiMsko-Mazurskiego w Kortowie 
przyjCtego Uchwał> NR XX/28ń/03 Rady Miasta Olsztyn 
z dnia 17 grudnia 2003 roku w czCWci objCtej planem. 
 

5. Celem regulacji zawartych w planie jest: 
 
  1) okreWlenie przeznaczenia terenu, zasad jego 

zagospodarowania oraz kształtowania zabudowy na 
byłych terenach zamkniCtych, 

 
  2) ochrona cennych przyrodniczo terenów miCdzy  

Al. Warszawsk> a jeziorem Kortowskim. 
 

6. Rysunek planu obowi>zuje w nastCpuj>cym 
zakresie jego ustaleMŚ 
 
  1) granic planu, 
 
  2) linii rozgraniczaj>cych tereny o rócnych funkcjach 

i zasadach zagospodarowania, 
 
  3) symboli oznaczaj>cych funkcjC /przeznaczenie/ terenu, 
 
  4) oznaczenia terenu objCtego ochron> konserwatora 

zabytków, 
 
  5) nieprzekraczalnych i obowi>zuj>cych linii zabudowy. 
 

7. Oznaczenia na rysunku planu, które nalecy traktować 
jako informacyjne, orientacyjne lub postulowane: 
 
  1) orientacyjny przebieg liniowych urz>dzeM infrastruktury 

technicznej, do uWciWlenia w projekcie budowlanym, 
 
  2) postulowane zagospodarowanie terenów komunikacji, 
 
  3) postulowany przebieg ci>gów pieszych i rowerowych 

do uWciWlenia w projekcie budowlanym, 
 
  4) orientacyjne usytuowanie punktów widokowych, 
 
  5) postulowane wewnCtrzne linie podziału, 
 
  6) orientacyjne rejony lokalizacji zabudowy zwi>zanej 

z funkcj> zieleni urz>dzonej i zagospodarowaniem 
postulowanego ogrodu botanicznego, 

 
  7) postulowany przebieg ci>gów pieszo-jezdnych, a w 

tym dróg gospodarczych/technologicznych na terenie 
projektowanego ogrodu botanicznego, 

 
  8) budynki historyczne o wartoWciach kulturowych, 
 
  9) obszary wyrócnionych przestrzeni publicznych 

wymagaj>ce całoWciowego i atrakcyjnego 
zagospodarowania. 

 
8. WyjaWnienie wacniejszych pojCć ucytych w treWci 

niniejszej uchwałyŚ 
 
  1) funkcja podstawowa – oznacza takie przeznaczenie 

terenu, które jest przewacaj>ce na danym terenie, 

zarówno w zakresie powierzchni zabudowy jak 
i kubatury, 

 
  2) funkcja uzupełniaj>ca – oznacza przeznaczenie inne 

nic podstawowe, które uzupełnia funkcjC podstawow>, 
stanowi>c mniej nic połowC projektowanej kubatury 
i powierzchni zabudowy, chyba, ce ustalenia 
szczegółowe stanowi> inaczej, 

 
  3) funkcja dopuszczalna – oznacza przeznaczenie inne 

nic podstawowe, które uzupełnia funkcjC podstawow> 
lub wystCpuje zamiennie, 

 
  4) zabudowa adaptowana 

a) w odniesieniu do budynków i budowli nie objCtych 
ochron> konserwatorsk> oznacza mocliwoWć 
zachowania stanu istniej>cego zabudowy, 
przystosowanie obiektu do potrzeb ucytkownika 
poprzez przebudowC, rozbudowC, zmianC sposobu 
jego ucytkowania lub rozbiórkC i realizacjC nowej 
zabudowy, przy spełnieniu wymogów dotycz>cych 
funkcji terenu, zasad kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu okreWlonych 
w ustaleniach niniejszego planu, 

b) w odniesieniu do budynków historycznych 
oznaczonych na planie, wpisanych do rejestru 
zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, oznacza 
mocliwoWć przeznaczenia na funkcje okreWlone  
w § 3 i § ń3 uchwały, pod warunkiem spełnienia 
wymogów zawartych w § 6 niniejszej uchwały, 

 
  5) powierzchnia biologicznie czynna – nalecy przez to 

rozumieć teren z nawierzchni> ziemn>, przepuszczaj>c> 
wody opadowe, urz>dzon> w sposób umocliwiaj>cy 
naturaln> wegetacjC, a takce 5Ń% powierzchni tarasów i 
stropodachów z tak> nawierzchni>, nie mniej jednak nic 
ńŃ,Ń m kwadratowych oraz wody otwarte na działce 
budowlanej, 

 
  6) kondygnacja nadziemna - nalecy przez to rozumieć 

kacd> kondygnacjC nie bCd>c> kondygnacj> 
podziemn>, 

 
  7) kondygnacja podziemna - jest to kondygnacja 

zagłCbiona ze wszystkich stron budynku co najmniej 
do połowy jej wysokoWci w Wwietle ponicej poziomu 
przylegaj>cego do niego terenu, a takce kacda 
usytuowana pod ni> kondygnacja. W przypadku 
usytuowania budynku na skarpie i jego czCWciowego 
zagłCbienia, za kondygnacjC podziemn> uznaje siC 
kondygnacjC zagłCbion> z trzech stron do tej 
głCbokoWci, 

 
  8) powierzchnia zabudowy – czCWć powierzchni działki 

budowlanej zabudowana obiektami kubaturowymi 
mierzona po obrysie zewnCtrznym rzutu budynków, 

 
  9) powierzchnia ogólna zabudowy – suma powierzchni 

zabudowy wszystkich budynków na działce 
budowlanej pomnoconej przez iloWć kondygnacji, 

 
10) wskaanik intensywnoWci zabudowy – iloraz sumy 

powierzchni kondygnacji nadziemnych /powierzchni 
ogólnej zabudowy/ i całkowitej powierzchni działki 
budowlanej, 

 
11) nieprzekraczalna linia zabudowy – jest to linia, poza 

któr> nie mocna sytuować obiektów kubaturowychś 
liniC tC mog> przekraczać tarasy, schody zewnCtrzne 
oraz balkony, wykusze, nadwieszenia i ł>czniki nad 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 42   Poz. 701 
 

- 2295 - 

terenami zabudowy, zieleni i komunikacji. OkreWlenie 
linii zabudowy tocsamej z lini> rozgraniczaj>c> tereny 
o rócnym przeznaczeniu oznacza mocliwoWć 
sytuowania Wciany z otworami bezpoWrednio przy tej 
linii. Przekroczenie jej rzutem ł>cznika, nadwieszenia, 
balkonu lub wykuszu – jak wycej. 

 
12) obligatoryjna linia zabudowy – jest to linia ustalona dla 

wykreowania przestrzeni publicznej ulic i placów, 
nakładaj>ca obowi>zek sytuowania lica zabudowy 
projektowanej w jej przebiegu. Obowi>zek 
obligatoryjnoWci linii zabudowy uznaje siC za spełniony 
jeceli minimum 7Ń% lica budynku elewacji przyległej 
pokrywa siC z podan> lini>. Przekroczenia linii 
obligatoryjnej dopuszczalne na zasadach podanych 
wycej dla nieprzekraczalnej linii zabudowy, 

 
13) wysokoWć zabudowy – jest to wysokoWć mierzona od 

najnicszego poziomu terenu przylegaj>cego do 
budynku do najwycej połoconego punktu górnej 
płaszczyzny stropu lub stropodachu ł>cznie 
z gruboWci> izolacji cieplnej lub okreWlona iloWci> 
kondygnacji nadziemnych, 

 
14) zieleM izolacyjna - nalecy rozumieć jako zieleM 

urz>dzon> nisk> i wysok>, komponowan> w celu 
izolacji akustycznej i widokowej z uwzglCdnieniem 
zasad kształtowania krajobrazu, 

 
15) ogród botaniczny – urz>dzony i zagospodarowany 

teren przestrzeni publicznej wraz z infrastruktur> 
techniczn> i budynkami funkcjonalnie z nim 
zwi>zanymi, bCd>cy miejscem ochrony ex situ 
/ochrona gatunków roWlin, zwierz>t i grzybów poza 
miejscem ich naturalnego wystCpowania/, uprawy 
roWlin rócnych stref klimatyczny i siedlisk, uprawy 
roWlin okreWlonego gatunku oraz prowadzenie badaM 
naukowych i edukacji, bCd>cy równiec atrakcyjnym 
miejscem rekreacji, 

 
16) usługi nieuci>cliwe – nalecy przez to rozumieć usługi 

handlu, gastronomii, rzemiosła nieuci>cliwego  
(z wył>czeniem warsztatów obsługi samochodów 
i stacji paliw) administracji i bezpieczeMstwa 
publicznego, ł>cznoWci, informacji, ochrony zdrowia 
i opieki społecznej, kultu religijnego, kultury i rozrywki, 
usługi turystyki, rekreacji i sportu, biur, banków 
i innych o analogicznym do powycszych charakterze 
oraz stopniu uci>cliwoWci, których funkcjonowanieŚ 
a) nie powoduje przekroczenia cadnego z parametrów 

dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub 
uci>cliwych oddziaływaM na Wrodowisko poza 
zajmowanym terenem inwestycji, w rozumieniu 
przepisów ochrony Wrodowiska, 

b) nie jest aródłem uci>cliwych lub szkodliwych 
odpadów, ani w caden oczywisty sposób nie 
pogarsza warunków ucytkowania terenów 
s>siaduj>cych np. przez emisjC nieprzyjemnych 
zapachów, dymów, składowanie nieestetycznych 
odpadów na otwartej przestrzeni, 

 
17) zespół architektoniczno-urbanistyczny – przestrzenne 

załocenie zawieraj>ce zespoły budowlane, pojedyncze 
budynki i zaprojektowan> zieleM oraz ulice 
rozmieszczone w układzie historycznym. 

 
9. Ustalenia planu s> formułowane na dwóch 

poziomachŚ ogólnym i szczegółowym. Ustalenia ogólne 
obowi>zuj> na całym obszarze objCtym planem. Ustalenia 

szczegółowe obowi>zuj> na terenach wyznaczonych 
liniami rozgraniczaj>cymi. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne planu 

 
§ 3. Ustala siC podstawowe przeznaczenie terenówŚ 

 
1. UO - tereny o funkcji usług szkolnictwa wycszego 

i nauki. 
 

2. US - tereny o funkcji usług sportu i rekreacji. 
 

3. Z-OB - zieleM urz>dzona o charakterze parkowym, 
postulowany ogród botaniczny. 
 

4. ZP - zieleM urz>dzona o charakterze parkowym, 
postulowana strefa otwarta ogrodu botanicznego. 
 

5. ZI - zieleM izolacyjna. 
 

6. KG - drogi publiczne. 
 

7. KDW - drogi wewnCtrzne. 
 

8. K - tereny przeznaczone pod komunikacjC, w tym 
parkingi. 
 

9. W - wody otwarte. 
 

10. NO - tereny infrastruktury technicznej zwi>zane 
z kanalizacj>. 
 

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 
 

1. W granicach planu zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego okreWlone s> ustaleniami 
szczegółowymi dotycz>cymi: 
 
  1) sposobu zagospodarowania i ochrony terenów zieleni 

oznaczonych na rysunku planu symbolami Z-OB, ZP, ZI; 
 
  2) sposobu zagospodarowania i zabudowy terenów 

o funkcji usług szkolnictwa wycszego i nauki 
oznaczonych symbolem UO; 

 
  3) sposobu zagospodarowania terenów sportu i rekreacji 

oznaczonych symbolem US; 
 
  4) sposobu zagospodarowania terenów komunikacji 

i infrastruktury technicznej oznaczonych symbolami K, 
KDW, KD, NO. 

 
2. W granicach planu wprowadza siC zakaz 

lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych za 
wyj>tkiem zaplecza budowy, obiektów wystaw i imprez 
plenerowych oraz obiektów dopuszczonych ustaleniami 
szczegółowymi zawartymi w § ń2 i § 13. 
 

3. Realizowana zabudowa musi charakteryzować siC 
wysokim poziomem rozwi>zaM architektonicznych 
z uwzglCdnieniem s>siedztwa i konkretnych warunków 
terenowych oraz wysokim standardem materiałów 
wykoMczeniowych. 
 

4. W granicach planu wprowadza siC zakaz 
lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedacy powycej 2ŃŃŃ m2

. 
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5. W granicach objCtych planem obowi>zuje zakaz 
lokalizacji reklam z nastCpuj>cymi wyj>tkamiŚ 
 
  1) nie uznaje siC za reklamC nazw obiektu lub instytucjiś 
 
  2) dopuszcza siC reklamy umieszczone na markizach, 

namiotach i parasolach o ile bCd> umieszczone płasko 
na ich powierzchni, nie bCd> podWwietlone i nie bCd> 
wykraczać poza obrys ich powierzchniś 

 
  3) dopuszcza siC szyldy o powierzchni do 0,6 m

2
 

umieszczone na budynku w miejscu funkcjonowania 
firmy; 

 
  4) dopuszcza siC reklamy i logo UWM, ogrodu 

botanicznego oraz firm towarzysz>cych czasowym 
imprezom plenerowym; 

 
  5) nie uznaje siC za reklamC informacji turystycznej 

i systemu informacji miejskiej; 
 
  6) dopuszcza siC reklamy wolnostoj>ce w liniach 

rozgraniczaj>cych ulicy Kż uzgodnione 
z odpowiednimi słucbami miejskimi pod wzglCdem 
lokalizacji i formy graficznej. 

 
6. Plan ustala zasadC wykorzystania miejsc kulminacji 

wysokoWciowej jako dominant kompozycji przestrzennej. 
Wzgórza poroWniCte drzewostanem w s>siedztwie 
istniej>cej zabudowy – do bezwzglCdnego zachowania, 
wzgórze na półwyspie jeziora Kortowskiego – do 
lokalizacji punktu widokowego i obiektu usługowego 
zwi>zanego z funkcj> zieleni parkowej, postulowanego 
ogrodu botanicznego. 
 

§ 5. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego 
i krajobrazu kulturowego . 
 

ń. W granicach planu nie wystCpuj> formy ochrony 
przyrody ustanowione w ustawie o ochronie przyrody. 
Poza południow> granic> opracowania znajduje siC 
pomnik przyrody - pojedynczy klon objCty ochron>. 
 

2. Z powojskowego charakteru terenu wynika 
koniecznoWć niwelacji nasypów. Plan ustala zasadC 
ograniczenia niwelacji do sytuacji koniecznych, 
wynikaj>cych z projektowanego zagospodarowania. 
Wskazane jest bilansowanie mas ziemnych w granicach 
objCtych planem w sposób nie powoduj>cy przekraczania 
wymaganych standardów jakoWci gleby i ziemi. 
 

3. Ustala siC zasadC odprowadzenia Wcieków do sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz wł>czenia siC w istniej>cy 
system zaopatrzenia w wodC, energiC elektryczn>, 
gazow> i ciepln>. 
 

4. Nakazuje siC odprowadzenie wód deszczowych 
z powierzchni utwardzonych ulic i parkingów do kanalizacji 
deszczowej z uwzglCdnieniem ustaleM § ńń. Zaleca siC 
miejscowe zagospodarowanie wód opadowych 
z pozostałych powierzchni. 
 

5. Zaleca siC zachowanie istniej>cej zieleni wysokiej, 
o ile specjalistyczny plan zagospodarowania załocenia 
parkowego - ogrodu botanicznego nie ustali inaczej. 
 

6. StrefC przybrzecn> jeziora poroWniCt> roWlinnoWci> 
szuwarow> oraz skarpy nadjeziorne wraz z roWlinnoWci> 
glebochronn> i wspomagaj>c> statecznoWć zboczy nalecy 
chronić w stanie naturalnym, chyba, ce zagospodarowanie 

załocenia parkowego - ogrodu botanicznego spowoduje 
odstCpstwo od powycszego. Nie dotyczy to strefy 
przybrzecnej terenów US. 
 

7. Na obszarze objCtym ustaleniami planu wskazuje 
siC tereny podlegaj>ce ograniczeniom dopuszczalnego 
hałasu z tytułu przepisów ochrony WrodowiskaŚ dla 
terenów oznaczonych symbolem UO, jak dla terenów 
zwi>zanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci 
i młodziecy, dla terenów oznaczonych symbolem Z-OB 
i US, jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno 
– wypoczynkowe. 
 

8. Dla terenów przeznaczonych pod zabudowC ustala 
siC udział procentowy terenów biologicznie czynnych, 
okreWlony odpowiednio w ustaleniach szczegółowych §ń3. 
 

9. Na obszarze planu lokalizacjC inwestycji celu 
publicznego z zakresu ł>cznoWci publicznej – stacji 
bazowych telefonii komórkowej - wskazujC siC na terenach 
przeznaczonych pod funkcje usług oraz zieleni izolacyjnej 
o symbolach UO1-UO5 oraz ZI3 
 

ńŃ. Plan ustala jako zasadC dostCpnoWć jeziora 
poprzez lokalizacjC usług zwi>zanych z jeziorem, przejWć 
pieszych i terenów ogólnodostCpnych USń i US2, a na 
terenie projektowanego załocenia parkowego – ogrodu 
botanicznego w zakresie przewidzianym specjalistycznym 
planem zagospodarowania ogrodu . 

 
ńń. żospodarka odpadami. Nalecy stworzyć warunki 

segregacji odpadów oraz ich odbioru z nieruchomoWci 
celem dalszego zbierania, transportu, odzysku lub 
unieszkodliwiania. Zakazuje siC magazynowania odpadów 
za wyj>tkiem dopuszczenia kompostowania odpadów 
ulegaj>cych biodegradacji na terenie oznaczonym Z-OB, 
o ile specjalistyczny plan zagospodarowania ogrodu 
wykace tak> potrzebC. 
 

ń2. Ustalenia szczegółowe dla terenów zieleni i wód 
 

L.p. 

SYMBOL, 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 
 

ZASADY OCHRONY 
I ZGOSPODAROWANIA TERENU 

1 ZI1, ZI2, ZI3, ZI4, ZI 5 
ZieleM urz>dzona 
izolacyjna 

a) wprowadza siC zakaz zabudowy terenów 
obiektami budowlanymi oraz prowadzenia 
robót budowlanych, z wyj>tkiemŚ  

     - zewnCtrznych sieci uzbrojenia i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej,  
w tym z zakresu ł>cznoWci publicznej  
na terenie ZI3  

     - obiektów małej architektury,  
     - oWwietlenia parkowego,  
     - cieków wodnych, małych zbiorników 

wodnych słuc>cych rekreacji,  
     - ci>gów pieszych i Wciecek rowerowych,  
     - zjazdów indywidualnych i dojazdów do 

parkingów oraz dróg technologicznych  
     - urz>dzeM sportowo-rekreacyjnych  
 
b) wprowadza siC nakaz ochrony 

i wykorzystania w zagospodarowaniu 
terenów istniej>cych zadrzewieM 
z wyj>tkiem wycinki niezbCdnej z powodu 
realizacji przedsiCwziCć wymienionych 
w punkcie a), co wymaga uzyskania 
zezwolenia prezydenta miasta, 

 
c) zieleM nalecy komponować 

z uwzglCdnieniem jej roli akustycznej 
i widokowej,  
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d) oznaczony na rysunku planu przebieg 
ci>gów pieszych na terenie zieleni jest 
orientacyjny, do uWciWlenia w projekcie 
budowlanym,  

 
e) ZI1 jest terenem zieleni izolacyjnej 

towarzysz>cej istniej>cej zabudowie 
uniwersyteckiej i projektowanym 
parkingom, plan dopuszcza wł>czenie 
go do ogrodu botanicznego pod 
warunkiem pełnej, nieograniczonej 
dostCpnoWci oraz powi>zania 
funkcjonalnego z terenami UW-M,  

 
f)  wymagane jest kompozycyjne powi>zanie 

terenu ZI1 z zagospodarowaniem terenu 
oznaczonego symbolem ZP1,K1 i K2 
w ł>cznym opracowaniu projektowym,  

 
g) wskazane jest wykorzystanie istniej>cych 

na terenie ZI 1 skarp i nasypów 
w tworzeniu izolacji akustycznej od 
terenów komunikacyjnych,  

 
h) teren oznaczony symbolem ZI3 stanowi 

izolacjC projektowanej zabudowy 
uniwersyteckiej i ogrodu botanicznego oraz 
terenów rekreacyjno-sportowych, 
wskazane jest kompozycyjne 
i funkcjonalne owi>zanie 
z zagospodarowaniem terenów 
projektowanej zabudowy uniwersyteckiej 
oznaczonej symbolem U,  

 
i)  na terenie ZI3 dopuszcza siC niwelacjC 

sztucznych nasypów bCd>cych 
pozostałoWci> urz>dzeM wojskowych, 
z zastrzeceniem wymogu zachowania 
nasypu stanowi>cego granicC  
z ogrodem botanicznym,  

 
j)  zakres i forma adaptacji nasypów na 

terenach ZI 1 i ZI 2 do uWciWlenia 
w projektach budowlanych,  

 
k)  wprowadza siC zakaz podziału terenu na 

działki gruntu w rozumieniu przepisów 
o gospodarce nieruchomoWciami 
z wyj>tkiem podziałów w celu regulacji 
granic miCdzy s>siaduj>cymi 
nieruchomoWciami oraz dla realizacji  
dróg wewnCtrznych, uzbrojenia oraz 
przejWć pieszych. 

 
2 ZP1, ZP2 

ZieleM urz>dzona 
o charakterze 
parkowym, przedpole 
i partia wejWciowa 
ogrodu botanicznego/ 
parku 

a) wprowadza siC zakaz zabudowy obiektami 
budowlanymi oraz prowadzenia robót 
budowlanych, z wyj>tkiemŚ  

    - zewnCtrznych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej,  

    - obiektów małej architektury,  
    - ci>gów pieszych i placów rekreacyjnych,  
    - Wciecek rowerowych,  
    - ci>gów pieszojezdnych 

i technologicznych/ gospodarczych,  
    - oWwietlenia parkowego,  
    - obiektów zwi>zanych z funkcjonowaniem 

partii wejWciowej ogrodu botanicznego,  
 
b) tereny mog> zostać wł>czone do 

programu ogrodu botanicznego 
z warunkiem zachowania pełnej, 
nieograniczonej dostCpnoWci,  

 
c) zagospodarowanie terenu ZP 1 nalecy 

projektować ł>cznie z przyległym terenem 
zieleni izolacyjnej ZI 1 i parkingami  
K1 i K2 jako istotn> przestrzeM publiczn>,  

 

d) zieleM projektowana powinna stanowić 
powi>zanie ekologiczne i funkcjonalne 
z terenami s>siednimiŚ ZPń z terenem 
doliny rzeki Łyny oraz placem K3, ZP 2 
z parkiem kortowskim, planowanym jako 
otwarta czCWć ogrodu botanicznego,  

 
e) wprowadza siC zakaz podziału terenu na 

działki gruntu w rozumieniu przepisów 
o gospodarce nieruchomoWciami, 
z wyj>tkiem podziałów w celu regulacji 
granic miCdzy s>siaduj>cymi 
nieruchomoWciami oraz dla realizacji  
dróg wewnCtrznych, przejWć pieszych 
i uzbrojenia. 

 
3 Z-OB 

ZieleM urz>dzona, 
postulowany ogród 
botaniczny pełni>cy 
funkcje naukowe, 
popularyzacyjne 
i rekreacyjne 

a) plan okreWla zasady zagospodarowania 
terenu, które zostan> uWciWlone 
w specjalistycznym projekcie 
zagospodarowania ogrodu botanicznego 
oraz w projektach budowlanych, dotyczy to 
w  szczególnoWciŚ  
- ci>gów pieszych,  
- tras dróg technologicznych / 

gospodarczych,  
- granic terenów projektowanej zabudowy 

funkcjonalnie zwi>zanej z ogrodem,  
 
b) jako niezmienne/ stabilne ustala siC rejony 

lokalizacji obiektów kubaturowych oraz 
stref wejWciowych do ogrodu botanicznego, 
z zachowaniem zasad jak w punkcie a),  

 
c) poza rejonami lokalizacji obiektów 

kubaturowych wprowadza siC  
zakaz zabudowy terenu obiektami 
budowlanymi oraz prowadzenia robót 
budowlanych, za wyj>tkiemŚ  
- zewnCtrznych sieci i urz>dzeM 

infrastruktury technicznej, w tym 
urz>dzeM do regulacji poziomu wody 
zbiornika W2,  

- obiektów małej architektury,  
- tablic informacyjnych,  
- urz>dzenia placów zabaw dla dzieci 

i miejsc rekreacji dla dorosłych,  
- oWwietlenia parkowego,  
- ci>gów pieszych,  
- dróg technologicznych/ gospodarczych,  
- cieków wodnych i małych zbiorników 

wodnych słuc>cych rekreacji,  
- kładek i pomostów,  
- innych obiektów słuc>cych rekreacji lub 

zwi>zanych z funkcjonowaniem ogrodu 
botanicznego,  

 
d) ustala siC nakaz bezkolizyjnego 

powi>zania wszystkich czCWci ogrodu,  
co umocliwi realizacja przejWcia pieszego 
i drogi technologicznej / gospodarczej pod 
estakad> drogi ńKDW2Ń,  

 
e)  plan wprowadza zakaz niwelacji 

sztucznych nasypów wskazanych na 
rysunku planu oraz nakazuje ich niwelacjC 
w północnej czCWci parku / ogrodu 
w czCWci koliduj>cej z komunikacj> piesz>, 
kołow> i zagospodarowaniem ogrodu 
botanicznego,  

 
f)  ochrona istniej>cej zieleni zostaje 

podporz>dkowana celom i zasadom 
działania załocenia parkowego/ ogrodu 
botanicznego,  

 
g) dla rejonu lokalizacji obiektów 

kubaturowych oznaczonego  
symbolem A plan ustala lokalizacjC punktu 
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widokowego oraz sugeruje dopuszczenie 
funkcji usług gastronomicznych (kawiarnia, 
herbaciarnia) lub innych zwi>zanych 
z ogrodem np. obiekty wystawiennicze, 
palmiarnia. Zabudowa projektowana 
w tym rejonie powinna stanowić 
dominantC kompozycji przestrzennej.  
Plan ustala wymóg wysokiego poziomu 
rozwi>zaM architektonicznych oraz 
wysokiego standardu materiałów 
budowlanych. Plan nie ustala wysokoWci 
ani formy zabudowy. DostCpnoWć 
komunikacyjna poprzez drogi 
technologiczne i piesze ogrodu. 
Zaopatrzenie w wodC z projektowanego 
systemu realizowanego dla potrzeb 
projektowanej zabudowy na terenach 
UO1-UO5, odprowadzenie Wcieków 
sanitarnych poprzez lokaln> 
przepompowniC do systemu kanalizacji 
sanitarnej jw. Plan dopuszcza 
alternatywne rozwi>zanie polegaj>ce na 
wł>czeniu siC do istniej>cego systemu 
zaopatrzenia w wodC i kanalizacji 
sanitarnej w rejonie adaptowanych 
szklarni,  

 
h) dla rejonu lokalizacji obiektów 

kubaturowych oznaczonego  
symbolem B plan ustala adaptacjC  
i rozwój funkcji gospodarczych i innych 
zwi>zanych z funkcjonowaniem ogrodu 
botanicznego/parku (szklarnie, park 
maszyn ogrodniczych, magazyny, 
sprzedac roWlin, sanitariaty i in.).W 
projektowanych obiektach magazynowo-
technicznych wskazane jest stosowanie 
dachów o pow. biologicznie czynnej, 
trawiastej.  

     DostCpnoWć komunikacyjna z istniej>cej  
     drogi  dojazdowej KP do przystani US 1.  
     Adaptuje siC istniej>cy system    

zaopatrzenia w wodC  i odprowadzenia 
Wcieków sanitarnych, ewentualn> 
rozbudowC nalecy wykonać w oparciu  

     o te systemy,  
 
i)   dla rejonu lokalizacji obiektów kubaturowych 

oznaczonego symbolem C plan postuluje 
lokalizacjC obiektów zwi>zanych z parti> 
wejWciow> do ogrodu botanicznego / parku 
(kasy, recepcja, wc, sprzedac roWlin 
i pami>tek i in.). 

      Plan ustala wymóg wysokiego poziomu 
rozwi>zaM architektonicznych oraz 
wysokiego standardu materiałów 
budowlanych. S>siedztwo obiektów 
z czerwonej cegły zabudowy historycznej 
o wartoWciach kulturowych zobowi>zuje do 
zastosowania tego lub podobnego 
materiału, dopuszcza siC stosowanie 
innych materiałów z warunkiem 
zachowania dominuj>cej roli cegły 
w elewacjach.  
DostCpnoWć komunikacyjna poprzez drogi 
technologiczne i piesze zwi>zane 
z ogrodem / parkiem oraz z ulic> Jana 
Heweliusza i projektowan> KDW ń5.  
Zaopatrzenie w wodC z projektowanej 
w ulicy KDWń5 sieci wodoci>gowej, 
odprowadzenie Wcieków sanitarnych do 
projektowanego w ulicy KDW15 kolektora 
poprzez lokaln> przepompowniC Wcieków. 

 
4 W 1, W 2 

Wody powierzchniowe 
Jezioro Kortowskie.  
Zbiornik wodny 

a) linia rozgraniczaj>ca wód powierzchniowych 
odpowiada linii brzegowej,  

 
b) dopuszczalne s> zmiany linii brzegowej 

/zarastaj>cy/ 
w naturalnym 
zgłCbieniu terenu 

wynikaj>ce z zagospodarowania terenów 
przyległych,  

 
c) nakazuje siC utrzymanie naturalnego 

charakteru obrzeca zbiorników wodnych 
i ochronC ich stref litoralnych o ile plan 
ogrodu botanicznego nie zdecyduje 
inaczej. Nakaz nie dotyczy strefy  
brzegowej terenów US ń i US 2.  

 
d) dopuszczalna jest regulacja i wycinka 

zieleni istniej>cej w linii brzegowej o ile 
wynikać to bCdzie z potrzeb 
zagospodarowania załocenia parkowego 
/ogrodu botanicznego lub ustaleM 
niniejszego planu dla terenów  
US 1 i US 2,  

 
e) w strefie brzegowej dopuszczalna jest 

budowa nastCpuj>cych urz>dzeM 
i obiektówŚ  

    - kładek ł>cz>cych brzegi terenu W 2,  
    - pomostów zwi>zanych z terenami US1 

i US2 oraz funkcj> ogrodu botanicznego, 
    - urz>dzeM do rekreacji nie koliduj>cych 

z funkcj> ogrodu botanicznego,  
    - urz>dzeM obsługi sportów wodnych 

w granicach terenów oznaczonych 
symbolem US 1 i US 2,  

    - urz>dzeM do regulacji poziomu lustra 
wody i innych urz>dzeM technicznych 
zwi>zanych z poborem wody lub zrzutem 
wód opadowych. 

 
§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków i dóbr kultury współczesnej 
 

ń. Plan ustala ochronC zabytków nieruchomych 
wpisanych do rejestru. 
 

2. W granicach planu znajduje siC czCWć zabytkowego 
zespołu urbanistyczno-architektonicznego d. szpitala 
psychiatrycznego w  Kortowie wpisanego do rejestru 
zabytków decyzj> Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w  Olsztynie z  dnia 23.Ń4.ń985. CzCWć ta, 
wskazana na rysunku planu, obejmuje teren zabudowy 
północnej i zachodniej pierzei ulicy Jana Heweliusza. 
 

3. W granicach w.w obszaru ochronie podlegaj>Ś 
architektura (skala zabudowy, forma, gabaryty, geometria 
dachów, kolorystyka oraz rodzaj materiałów budowlanych 
i detalu architektonicznego), rozplanowanie zabudowy 
(linie zabudowy), ci>gi komunikacyjne, zieleM oraz 
współzalecnoWć przestrzenna miCdzy nimi. 
 

4. Zagospodarowanie na cele ucytkowe zabytku 
nieruchomego wpisanego do rejestru wymaga posiadania 
przez jego właWciciela lub posiadaczaŚ 
 
  1) dokumentacji konserwatorskiej okreWlaj>cej stan jego 

zachowania i mocliwoWci adaptacji, 
  
  2) uzgodnionego z  wojewódzkim konserwatorem 

zabytków programu prac konserwatorskich, 
 
  3) uzgodnionego z  wojewódzkim konserwatorem 

zabytków programu zagospodarowania zabytku wraz 
z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego 
zabytku uwzglCdniaj>cego wyeksponowanie jego 
wartoWci. 

 
5. Prowadzenie robót budowlanych na obszarze 

wpisanym do rejestru zabytków wymaga przed wydaniem 
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decyzji o pozwoleniu na budowC uzyskania pozwolenia 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. Słucby ochrony 
zabytków zapewni> mocliwoWć uzyskania wstCpnych 
warunków konserwatorskich dla planowanej inwestycji. 
Prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, 
wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku, 
prowadzenie badaM konserwatorskich i architektonicznych 
oraz podziału zabytku nieruchomego wpisanego do 
rejestru, zmiana przeznaczenia lub sposobu korzystania 
z tego zabytku, umieszczanie na zabytku urz>dzeM 
technicznych, tablic, reklam, napisów, podejmowanie 
działaM mog>cych prowadzić do zmiany wygl>du lub 
naruszenia substancji zabytku wymaga uzyskania 
pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
 

6. Ochrona obiektów archeologicznych. Cały teren 
w granicach planu znajduje siC w obszarze obserwacji 
archeologicznej (OW). Prowadzenie prac ziemnych 
zwi>zanych z inwestycjami budowlanymi wymaga 
prowadzenia ich pod nadzorem archeologicznym, na który 
nalecy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 
 

7. W granicach opracowania planu, w obszarze 
wpisanym do rejestru zabytków, znajduj> siC dwa budynki 
(J.Heweliusza 2  i 8) oznaczone na rysunku  planu, 
wymienione w uzasadnieniu decyzji o wpisaniu zespołu 
architektoniczno-urbanistycznego d. szpitala psychia-
trycznego do rejestru zabytków. Plan podkreWla ich 
znaczenie dla krajobrazu kulturowego i kontekstu 
projektowanej zabudowy, wszelkie działania jak wycej 
w pkt 5. 
 

8. DziałalnoWć inwestycyjn>, na obszarach objCtych 
ochron> konserwatorsk> mocna prowadzić zgodnie 
z zasadami integracji konserwatorskiej, to jest poprzez: 
 
  1) zachowanie i  kontynuacjC historycznych układów 

zabudowy, 
 
  2) ochronC istniej>cych obiektów zabytkowych, 
 
  3) nawi>zanie form>, detalem architektonicznym 

i rozplanowaniem nowej zabudowy do zabudowy 
tradycyjnej, 

 
  4) zachowania sieci dróg i istniej>cej zieleni wysokiej, 
 
  5) zachowania zasadniczych elementów historycznego 

rozplanowania ulic i placów, 
 
  6) przebudowC obiektów dysharmonijnych, 
 
  7) stosowanie materiałów budowlanych nawi>zuj>cych 

swym wygl>dem do materiałów tradycyjnych, 
 
  8) dopuszczenie adaptacji istniej>cych obiektów do 

nowej funkcji pod warunkiem utrzymania ich 
charakteru. 

 
9. W granicach planu nie wystCpuj> dobra kultury 

współczesnej wymagaj>ce ochrony. 
 

ńŃ. Obszar planu s>siaduje od północy z Zespołem 
Koszar Kawalerii /bloki koszarowe/ przy ulicy 
Warszawskiej 96 wpisanym do gminnej ewidencji 
zabytków pod nr ńń7Ń. S>siedztwo zabytkowego Zespołu 
Koszar zobowi>zuje do uwzglCdnienia w kształtowaniu 
zabudowy na s>siednich terenach. Dla projektowanej 

w s>siedztwie koszar zabudowy plan ustalaŚ - 
maksymaln> wysokoWć zabudowy trzy kondygnacje, - 
nawi>zanie zastosowanymi w elewacjach materiałami 
budowlanymi do s>siedniej zabudowy zabytkowej. 

 
§ 7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

podlegaj>cych ochronie 
 

ń. Tereny podlegaj>ce ochronie na mocy innych 
przepisów to obszar wpisany do rejestru zabytków  
tj. czCWć zespołu architektoniczno-urbanistycznego  
d. szpitala psychiatrycznego w Kortowie oraz teren 
postulowanego ogrodu botanicznego. Granice ich 
wyznaczone s> na rysunku planu. 

 
2. Zasady zagospodarowania obszaru wpisanego do 

rejestru zabytków zawieraj> ustalenia okreWlone w § 6. 
 
3. Sposób zagospodarowania ogrodu botanicznego 

okreWlony jest w ustaleniach szczegółowych zawartych 
w § 5 pkt 11, a warunki jego ochrony polegaj> na zakazieŚ 
 
  1) wznoszenia na terenie ogrodu botanicznego obiektów 

budowlanych i urz>dzeM niezwi>zanych z  jego 
działalnoWci>, 

 
  2) zmniejszenia obszaru na rzecz innej działalnoWci 

niezwi>zanej z jego rol> i przeznaczeniem, 
 
  3) zmiany na terenie ogrodu lub w  jego s>siedztwie 

stosunków wodnych, 
 
  4) zanieczyszczania na terenie ogrodu lub jego 

s>siedztwa powierzchni ziemi, wód i powietrza, 
 
  5) wznoszenia w  s>siedztwie ogrodu obiektów 

budowlanych lub urz>dzeM przeznaczonych do 
prowadzenia działalnoWci produkcyjnej lub usługowej, 
wpływaj>cych szkodliwie na warunki przyrodnicze 
niezbCdne do prawidłowego funkcjonowania ogrodu. 

 
4. Uzalecnia siC zmianC sposobu ucytkowania obiektu 

budowlanego w s>siedztwie ogrodu od uzyskania zgody 
zarz>dzaj>cego ogrodem, o ile zmiana ta bCdzie miała 
niekorzystny wpływ na jego funkcjonowanie. 

 
5. Ochronie podlega s>siaduj>cy od północy 

z obszarem objCtym planem kompleks obiektów 
wojskowych. W bezpoWrednim s>siedztwie jednostki 
wojskowej ustala siC ograniczenie wysokoWci zabudowy 
do max 3 kondygnacji. Ogrodzenie terenów specjalnych – 
jednostki wojskowej - powinno być ogrodzeniem 
o konstrukcji stałej np. z siatki lub paneli metalowych 
i wysokoWci minimum 2,Ń m od poziomu podłoca. 
Szczegółowe wymogi, które musi spełniać ogrodzenie 
zawarte s> w „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych” 
– sygn. OIN 3/2008 – obiekty wojskowe II kategorii. 
Zaleca siC wykonanie ogrodzenia zbliconego wygl>dem 
do juc istniej>cego wzdłuc ul. Armii Krajowej  
i Al. Warszawskiej. 

 
§ 8. Zasady kształtowania zabudowy, zagospodarowania 

terenu i kształtowania przestrzeni publicznych. 
 

1. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
szczególne warunki zagospodarowania terenu odnosz>ce 
siC do poszczególnych obszarów wyznaczonych liniami 
rozgraniczaj>cymi zostały zawarte w ustaleniach w § ń3. 
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2. Zabudowa na terenach usług szkolnictwa wycszego 
i nauki oznaczona symbolem UO nie moce być wycsza nic 
3 kondygnacje nadziemne. 
 

3. Plan ustala zasadC zachowania naturalnego 
ukształtowania terenu oraz wykorzystania sztucznie 
utworzonych nasypów z zastrzeceniem okreWlonym w § 5. 

 
4. BezwzglCdnej ochronie podlegaj> skarpy 

nadjeziorne, zakaz zmian w  ukształtowaniu terenu 
nie dotyczy koniecznych robót zwi>zanych 
z zagospodarowaniem terenów oznaczonych US ń i US 2. 

 
5. Plan ustala ograniczenia w ucytkowaniu terenów 

zabudowy garacowej K 7. 
 

6. PrzestrzeM publiczn> w obrCbie planu stanowi> 
tereny komunikacji KDW, Kż, K3, zieleni urz>dzonej 
i izolacyjnej ZP, Z-OB., ZI oraz tereny usług sportowo-
rekreacyjnych US ń, US 2. Plan okreWla zasady ich 
zagospodarowania w § 4, § 5, § 10 pkt 9 oraz w § ń3. 

 
7. Wyrócnione na rysunku planu przestrzenie publiczne 

oraz teren Z-OB. wymagaj> całoWciowych i kompleksowych 
opracowaM projektowych powi>zanych z zabudow> 
szkolnictwa wycszego i nauki i przystani> US 2. Forma, 
zastosowane materiały, indywidualne rozwi>zania oraz 
bogata mała architektura maj> stanowić o atrakcyjnoWci 
tych przestrzeni publicznych. 
 

8. Na terenach projektowanej zabudowy uniwersyteckiej 
UO 2, UO 3, UO 4,UO5 plan ustala zasadC organizacji 
placu/ miejsca zebraM jak na rysunku planu. 

 
§ 9. Zasady i  warunki scalania i  podziału 

nieruchomoWci. 
 
ń. Ustala siC zasadC podziału po liniach 

rozgraniczaj>cych tereny o  rócnym przeznaczeniu lub 
rócnym sposobie zagospodarowania, o ile nie narusza to 
przepisów odrCbnych. 
 

2. Dopuszcza siC podział terenów UO ń, UO 2, UO 3, 
UO 4, UO 5  jeceli  cechy  geometryczne  wydzielonych 
działek pozwalaj> na samodzieln> zabudowC, obsługC 
infrastruktur> techniczn> i komunikacj> oraz jeceli 
minimalna powierzchnia działki bCdzie wynosiła 2ŃŃŃ m². 

 
3. Dopuszcza siC podział nieruchomoWci na odrCbne 

działki dla realizacji dróg wewnCtrznych, przejWć pieszych 
i infrastruktury technicznej oraz w  przypadkach 
okreWlonych w § 13. 

 
4. W planie nie wyznacza siC obszarów wymagaj>cych 

obowi>zkowo przeprowadzenia scaleM i  podziału 
nieruchomoWci. 

 
§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i  budowy 

systemu komunikacji. 
 
ń. Układ komunikacyjny tworz> istniej>ce 

i projektowane ulice dojazdowe wewnCtrzne KDW 
o zmiennym przekroju i  zmiennych parametrach linii 
rozgraniczaj>cych. 

 
2. Powi>zania zewnCtrzne z ulic> Warszawsk> Kż 

poprzez istniej>c> ulicC Jana Heweliusza i projektowan> 
ulicC KDWń5 przy granicy Koszar z wł>czeniem do ulicy 
Warszawskiej na prawoskrCty. Dodatkowo obszar planu 
jest obsługiwany przez ulicC wewnCtrzn> - ci>g 

pieszojezdny ł>cz>cy ulicC PrawocheMskiego z przystani> 
US 1. 
 

3. Plan ustala zasadC zachowania mocliwoWci 
docelowego powi>zania projektowanego układu 
komunikacyjnego z ulic> Armii Krajowej. 

 
4. Plan ustala lokalizacjC parkingów Kń, K2, K3, K4, 

K5 i zatok postojowych przy ulicy 2 KDW 20 oraz 
dopuszcza lokalizacjC zatok postojowych samochodów 
osobowych przy odcinku ulicy KDW Jana Heweliusza. 
 

5. Plan dopuszcza realizacjC miejsc postojowych równiec 
na terenach zabudowy oznaczonych symbolem UO. 
 

6. Plan ustala realizacjC zatoki postojowej autobusów 
przy projektowanej ulicy KDW 15 w s>siedztwie partii 
wejWciowej załocenia parkowego – ogrodu botanicznego. 
 

7. Dla jednoczesnych ucytkowników zabudowy nowej 
i ogrodu botanicznego na terenach objCtych planem 
nalecy zabezpieczyć mocliwoWć realizacji stanowisk 
postojowych według ponicszych wskaanikówŚ  
  - na ńŃŃ studentów – min 7 do 10 miejsc postojowych,  
  - na 100 zatrudnionych - min 20 miejsc postojowych,  
  - na ńŃŃ osób jednoczeWnie przebywaj>cych na terenie 

ogrodu botanicznego - min 20 miejsc postojowych. 
 

8. Programowanie i bilans miejsc postojowych jest 
rozliczany w granicach objCtych planem. 
 

9. Szczegółowe zasady rozbudowy systemu 
komunikacji. 
 

L.p. OZNACZENIA 
ZASADY ZABUDOWY 

i ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1 KG /2x2/ Aleja 

Warszawska,  
istniej>ca droga 
publiczna klasy 
głównej 

ń. Przekrój dwujezdniowy o dwóch pasach 
ruchu z pasem rozdzielaj>cym.  
 
2. SzerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 
zmienna 30,00 do 40,00 m  
 
3. Chodniki obustronne. Chodnik zachodni 4,5 
m, chodnik wschodni 2,5 do 3,0 m. 
W przypadku realizacji Wciecki rowerowej nalecy 
j> prowadzić po zachodniej stronie pasa 
drogowego.  
 
4. Skrzycowanie z ulic> KDW Jana Heweliusza 
skanalizowane ze Wwietln> organizacj> ruchu .  
 
5. Wł>czenie i wył>czenie ulicy dojazdowej 
KDW 15 w formie zjazdu publicznego poprzez 
dodatkowy pas ruchu dla pojazdów 
skrCcaj>cych w prawo.  
 
6. Dopuszczalne zmiany w zagospodarowaniu 
pasa drogowego wynikaj>ce z innych załoceM 
przebudowy ci>gu komunikacyjnego Alei 
Warszawskiej. 
 

2 K 3 
istniej>ca droga  
klasy dojazdowej 
wraz 
z parkingiem,  
partia wejWciowa 
na teren 
Uniwersytetu  
WarmiMsko-
Mazurskiego 

ń. Istniej>ca droga dojazdowa, jednojezdniowa 
o dwóch pasach ruchu (dwukierunkowa) 
odwzorowuj>ca historyczne powi>zanie 
drogowe terenu obecnego Uniwersytetu 
WarmiMsko-Mazurskiego z Alej> Warszawsk>.  
 
2. Skrzycowanie z ulic> Kż Aleja Warszawska 
skanalizowane ze Wwietln> organizacj> ruchu.  
 
3. Chodnik jednostronny poszerzony do 
szerokoWci minimum 3,5 m oddzielony od jezdni 
pasem zieleni dawnego układu historycznego.  
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4. Adaptacja dawnej pCtli autobusowej na 
parking i postój taxi.  
 
5. Droga dojazdowa, główne ci>gi piesze, 
parking i postój taxi wraz z zieleni> przyuliczn> 
s> parti> wejWciow> na teren Uniwersytetu W-M 
i stanowi> obszar przestrzeni publicznej.  
 
6. Zagospodarowanie terenu K 3 wymaga 
kompleksowego opracowania projektu 
przebudowy układu komunikacyjnego, ci>gów 
pieszych wraz z projektami małej architektury 
i urz>dzenia zieleni.  
 
7. Schemat układu komunikacyjnego wraz 
z powi>zaniami  głównych ci>gów pieszych 
przedstawiono jako postulowany, na rysunku 
planu. 

3 KDW ulica 
Jana Heweliusza,  
istniej>ca droga 
wewnCtrzna 
klasy dojazdowej 

ń. Przekrój jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu.  
 
2. SzerokoWć w liniach rozgraniczenia zmienna  
 - odcinek „główny” ł>cz>cy K3 z projektowan> 

ulic> ńKDW2Ń ok. ń5.Ń – 2Ń.Ń m według 
rysunku planu,  

- odcinek „boczny” prowadz>cy do istniej>cego 
zespołu za  budowy mieszkaniowej ok.ń2.Ń – 
18.0 m, według rysunku planu.  

 
3. Chodniki w stanie istniej>cym s> 
niewystarczaj>ce dla ruchu pieszego 
społecznoWci akademickiej.  
Na odcinku „głównym” wymagana realizacja 
obustronnych chodników o szerokoWci ok. 3,0 m 
w sposób maksymalnie oddzielony pasem 
zieleni od jezdni. W s>siedztwie istniej>cej 
i projektowanej zabudowy prowadzenie 
chodników w oparciu o indywidualne 
zagospodarowanie partii wejWciowych do 
budynków. W s>siedztwie budynku 
historycznego przy ulicy Heweliusza, dawnej 
willi dyrektora zakładu, obowi>zuje zachowanie 
dziedziMca o nawierzchni pieszo-jezdnej. 
Sugerowany schemat przebiegu chodników, 
pasów zieleni przyulicznej oraz dziedziMca 
przedstawiono na rysunku planu.  
Na odcinku „bocznym” dopuszcza siC 
jednostronne prowadzenie chodnika min 2.0 m 
po stronie północno- zachodniej, w pasie zieleni 
przyulicznej.  
 
4. Dopuszcza siC realizacjC wybranych 
odcinków chodników w formie ł>czenia ruchu 
pieszego i rowerowego.  
 
5. Na odcinku „bocznym” dopuszcza siC 
realizacjC zatok postojowych.  
 
6. OWwietlenie jedno i dwustronne odpowiednio 
do zagospodarowania odcinka „głównego” 
i „bocznego”. Zaleca siC zastosowanie 
oWwietlenia na niskich słupach typu parkowego. 
 

4 1 KDW 20 
przedłucenie 
ulicy  
Jana Heweliusza,  
projektowana 
droga 
wewnCtrzna 
klasy dojazdowej 

ń. Przekrój jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu.  
 
2. SzerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 
zmienna ok. 20.0 m.  
 
3. Zagospodarowanie pasa drogowego 
asymetryczne z chodnikiem szerokoWci ok. 3.Ń m 
i Wcieck> rowerow> dwukierunkow> szerokoWci 
2.0 m po stronie zachodniej oraz pasem zieleni 
oddzielaj>cym jezdniC od chodnika.  
 
4. Ustala siC nakaz bezkolizyjnego powi>zania 
wszystkich czCWci ogrodu botanicznego, co 
umocliwi prowadzenie ulicy estakad> nad 
przejWciem dla pieszych oraz drog> 
technologiczn> /gospodarcz>/.  

Optymalny rejon estakady jak na rysunku planu, 
ostateczn> lokalizacjC nalecy ustalić w oparciu 
o projekt budowlany drogowy z zachowaniem 
minimalnej szerokoWci przejWcia pod estakad> 
jak na rysunku planu.  
 
5. Rozgraniczenie / przebieg ogrodzeM/ miCdzy 
projektowan> ulic> a ogrodem botanicznym 
nalecy ustalać w oparciu o projekt budowlany 
drogowy ulicy i przyjCte rozwi>zania 
ukształtowania terenu.  
 
6. OWwietlenie jednostronne, w pasie zieleni 
rozdzielaj>cej jezdniC od chodnika. Wymagane 
stosowanie oWwietlenia na niskich słupach typu 
parkowego. 
 

5 2 KDW 20 
projektowana 
droga  
wewnCtrzna 
klasy dojazdowej 

1. Przekrój jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu.  
 
2. SzerokoWć w liniach rozgraniczenia zmienna 
ok. 2Ń.Ń m według rysunku planu.  
 
3. Zagospodarowanie pasa drogowego 
asymetryczne z zatokami postojowymi, 
chodnikiem szerokoWci ok. 3.Ń m i Wcieck> 
rowerow> szerokoWci 2.Ń m po stronie 
południowej, w s>siedztwie zabudowy terenu 
UO 1. Postul. stanowiska postojowe w układzie 
prostopadłym, rozdzielone zieleni> wysok> 
Wrednio co osiem stanowisk.  
 
4. OWwietlenie jednostronne rozmieszczone po 
stronie południowej. Wymagane stosowanie 
oWwietlenia na niskich słupach typu parkowego. 
 

6 3 KDW 20 
projektowana 
droga  
wewnCtrzna 
klasy dojazdowej 

1. Przekrój jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu.  
 
2. SzerokoWć w liniach rozgraniczenia zmienna 
ok.15.0 – 2Ń.Ń m według rysunku planu.  
 
3. Zagospodarowanie pasa drogowego 
asymetryczne z chodnikiem ok. 3.0 m 
przebiegaj>cym po stronie południowej i zatok> 
postojow> dla autokarów wycieczkowych 
/potrzeby parkingowe ogrodu botanicznego/ 
wraz z peronem po stronie północnej.  
 
4. Dopuszczalna realizacja chodnika 
z dopuszczeniem ruchu rowerowego.  
 
5. OWwietlenie jednostronne w pasie 
chodnikowym. Wymagane stosowanie 
oWwietlenia na niskich słupach typu parkowego.  
 
6. Projektowanie zagospodarowania ł>cznie 
z przyległym terenem zieleni izolacyjnej ZI ń  
i ZI 2 oraz ulic> KDW ń5. 
 

7 KDW 15 
 projektowana 
droga 
wewnCtrzna 
klasy dojazdowej 

ń. Przekrój jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu.  
 
2. SzerokoWć w liniach rozgraniczenia 15.0 m.  
 
3. Wł>czenie i wył>czenie ulicy dojazdowej 
KDW 15 do ulicy Aleja Warszawska w formie 
zjazdu publicznego poprzez dodatkowy pas 
ruchu dla pojazdów skrCcaj>cych w prawo.  
 
4. Zagospodarowanie pasa drogowego 
asymetryczne z chodnikiem szerokoWci  
ok. 3.Ń m po stronie południowej.  
 
5. Dopuszczalne prowadzenie Wciecki 
rowerowej na terenie przyległej zieleni 
izolacyjnej ZI 1.  
 
6. OWwietlenie jednostronne rozmieszczone po 
stronie południowej. Wymagane stosowanie 
oWwietlenia na niskich słupach typu parkowego.  
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7. Projektowanie zagospodarowania ł>cznie 
z przyległym terenem zieleni izolacyjnej  
ZI 1 i ZI 2 oraz ulic> 3KDW 2Ń. 
 

8 KDW 25 
Projektowana 
droga 
wewnCtrzna 
klasy dojazdowej 
o charakterze 
promenady 

ń. Przekrój jednojezdniowy o dwóch pasach 
ruchu. Ulica nieprzelotowa zakoMczona placem 
zaprojektowanym w formie placu miejskiego 
spełniaj>cego jednoczeWnie warunki zawracania 
samochodów.  
 
2. Zagospodarowanie pasa drogowego w formie 
promenady z obustronnymi pasami zieleni 
i chodnikami oraz ze Wcieck> rowerow> po 
stronie wschodniej. Postulowany chodnik po 
stronie wschodniej o szerokoWci ok. 3.Ń m.  
 
3. OWwietlenie projektowane indywidualnie dla 
całego załocenia promenady i placów. 
Wymagane stosowanie oWwietlenia na niskich 
słupach typu parkowego lub w innych formach 
rozmieszczonych na elewacjach projektowanej 
zabudowy.  
 
4. Teren promenady wraz z placami ustalonymi 
na rysunku planu jest wyrócnion> przestrzeni> 
publiczn>, o której mowa w § 8. Nakłada to 
obowi>zek projektowania kompleksowego 
z duc> dbałoWci> o formC indywidualnych 
rozwi>zaM, zastosowane materiały i bogactwo 
małej architektury. 
 

9 KP 
istniej>ce ci>gi 
pieszo-jezdne 

ń. Ci>gi pieszo-jezdne o jednym lub dwóch 
pasach ruchu, w zalecnoWci od jego organizacji.  
 
2. SzerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 
zmienna ok. 7.0 - 15.0 m według rysunku planu.  
 
3. Ci>gi pieszo-jezdne mog> prowadzić 
jednoczeWnie ruch rowerowy.  
 
4. OWwietlenie na niskich słupach typu 
parkowego. 
 

10 K1, K2, K4, K5 
Istniej>ce 
i projektowane 
parkingi 

1. K1 i K2 projektowane parkingi partii 
wejWciowej do załocenia parkowego – ogrodu 
botanicznego i terenu Uniwersytetu WarmiMsko-
Mazurskiego. Parkingi dwupoziomowe 
z dopuszczeniem w pierwszym etapie formy 
jednopoziomowej, projektowane 
z wykorzystaniem istniej>cej konfiguracji terenu. 
Pasy rozdzielaj>ce miejsca postojowe 
zagospodarowane zieleni> nisk> – do likwidacji 
z chwil> podjCcia decyzji o budowie parkingu 
wielopoziomowego.  
 
2. K4 parking istniej>cy w czCWci adaptowany.  
 
3. K5 projektowany parking przed zespołem 
zabudowy B ogrodu botanicznego. Dojazd do 
parkingu z wykorzystaniem istniej>cych ci>gów 
pieszo-jezdnych. W zagospodarowaniu 
parkingu nalecy uwzglCdnić zapewnienie 
dojazdu do terenu infrastruktury technicznej  
NO / przepompowni Wcieków.  
 
4. WewnCtrzna struktura zagospodarowania 
terenu, pokazana na rysunku planu – 
postulowana z rekomendacj> wykorzystania 
w projekcie realizacyjnym. 
 

11 K 6 Zespół zabudowy garacowej przynalecny 
funkcjonalnie do s>siedniej zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej połoconej poza 
granicami planu. Przekształcenia 
w zagospodarowaniu i zabudowie w zakresie 
dopuszczalnoWci okreWlonej w pojCciu 
„zabudowa adaptowana” § 2 pkt 8 ust. 4a.  
W zagospodarowaniu terenu obowi>zuje 

zasada zachowania przejazdu kołowego 
i dojWcia pieszego oraz infrastruktury  
do terenu K 7. 
 

12 K 7 Zespół zabudowy garacowej. Zakres 
przekształceM istniej>cego zagospodarowania 
i zabudowy ograniczony do utrzymania 
obiektów w obecnym stanie technicznym. 

 
§ 11. Zasady obsługi w  zakresie infrastruktury 

technicznej. 
 

ń. W granicach planu kacda działka budowlana 
przeznaczona pod zabudowC budynkami o funkcji zwi>zanej 
z pobytem ludzi powinna mieć mocliwoWć przył>czenia do 
zewnCtrznych sieci elektroenergetycznych, wodoci>gowych 
i kanalizacji sanitarnej. 

 
2. Na obszarze objCtym planem zakazuje siC 

stosowania indywidualnych ujCć wody, zbiorników 
bezodpływowych na gromadzenie Wcieków sanitarnych 
i indywidualnych oczyszczalni Wcieków sanitarnych. 
Dopuszcza siC lokalizacjC punktów czerpania wody z wód 
powierzchniowych do celów przeciwpocarowych, 
technologicznych i porz>dkowych. 
 

3. Zaopatrzenie w ciepło projektowanej zabudowy 
z sieci cieplnej lub realizowane indywidualnie, w oparciu 
o gaz ziemny, olej opałowy, drewno, energiC elektryczn> 
lub odnawialne aródła energii, za wyj>tkiem elektrowni 
wiatrowych. 

 
4. Plan ustala zaopatrzenie w wodC planowanej 

zabudowy na terenach UO1, UO2, UO3, UO4, UO5 oraz 
zabudowy projektowanej w wyznaczonych rejonach na 
terenie Z-OB z istniej>cej sieci wodoci>gowej w ulicy 
Warszawskiej. Na pozostałych terenach adaptuje siC 
istniej>cy system zaopatrzenia w wodC. Docelowo nalecy 
d>cyć do spierWcieniowania projektowanego i istniej>cego 
systemu zaopatrzenia w wodC. 

 
5. Zaopatrzenie ogrodu botanicznego w wodC do 

celów technologicznych z istniej>cej lub projektowanej 
sieci wodoci>gowej lub wód powierzchniowych Wń i W2. 
 

6. Odprowadzenie Wcieków deszczowychŚ 
 
  1) wprowadza siC nakaz odprowadzania Wcieków 

deszczowych z  istniej>cych i  projektowanych 
powierzchni szczelnych ulic, placów i  parkingów do 
sieci kanalizacji deszczowej poza wyj>tkami 
okreWlonymi ponicej w punkcie 2), 

 
  2) Wcieki deszczowe z terenów oznaczonych symbolami od 

UO1 do UO5 i  cz. UO6 oraz ulic KDW25, 1KDW20, 
2KDW2Ń, po uprzednim oczyszczeniu winny być 
odprowadzane do zbiornika wodnego W2. StopieM 
oczyszczenia tych Wcieków powinien być zgodny 
z przepisami odrCbnymi. Dla wylotu usytuowanego 
w czCWci północno-wschodniej zbiornika W2 zaleca siC 
zastosowanie dodatkowo podczyszczalni Wcieków 
deszczowych o  ile specjalistyczny plan zagospodarowania 
ogrodu botanicznego bCdzie tego wymagał. 

 
7. Odprowadzenie Wcieków sanitarnych. Plan wprowadza 

zasadC odprowadzenia Wcieków sanitarnych z jego obszaru 
do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Vcieki z północnej czCWci 
obszaru planu grawitacyjnie do kolektora sanitarnego w ulicy 
Aleja Warszawska i przepompowni przy ulicy żałczyMskiego, 
a Wcieki z południowej czCWci obszaru objCtego planem -  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 42   Poz. 701 
 

- 2303 - 

do istniej>cej przepompowni, a nastCpnie do systemu 
kanalizacji miejskiej.  
 

8. Zaopatrzenie w gaz przewodowy. Adaptuje siC 
istniej>cy w granicach planu układ sieci gazowej niskiego 
i Wredniego ciWnieniaŚ 
 
  1) istniej> techniczne mocliwoWci zasilenia z sieci gazowej 

odbiorników gazowych na terenach w granicach planu - 
zgodnie z warunkami technicznymi i ekonomicznymi 
okreWlonymi przez operatora sieci, 

 
  2) nalecy zachować normatywne odległoWci projektowanych 

urz>dzeM i obiektów od istniej>cej sieci gazowej na 
podstawie odpowiednich przepisów 

 
  3) dopuszcza siC przebudowC istniej>cej sieci gazowej 

z koliduj>cymi obiektami kosztem i staraniem 
Inwestora na warunkach podanych przez operatora 
sieci. 

 
9. Zaopatrzenie w energiC elektryczn> i sieci 

telekomunikacyjne: 
 
  1) linie telekomunikacyjne i  energetyczne w  granicach 

planu nalecy projektować jako podziemne 
z rozprowadzeniem w terenach przeznaczonych pod 
ci>gi komunikacyjne i tereny zieleni, 

 
  2) dopuszcza siC lokalizacjC sieci i  urz>dzeM 

infrastruktury telekomunikacyjnej i energetycznej na 
terenach przeznaczonych pod zabudowC, 

 
  3) w przypadku kolizji projektowanych obiektów 

z istniej>cymi liniami lub urz>dzeniami 
telekomunikacyjnymi i  energetycznymi nalecy je 
przebudować i  dostosować do projektowanego 
zagospodarowania, zgodnie z obowi>zuj>cymi 
przepisami, normami i warunkami przebudowy, 

 
  4) całoWć kosztów zwi>zanych z  przebudow> 

i zabezpieczeniem istniej>cych urz>dzeM i linii 
telekomunikacyjnych i  energetycznych ponosi Inwestor. 
 
ńŃ. RealizacjC zewnCtrznych sieci i urz>dzeM 

technicznych uzbrojenia terenu wraz z przył>czeniami 
działek budowlanych w zakresie zaopatrzenia w energiC 
elektryczn>, energiC ciepln> i gaz przewodowy zapewniaj> 
odpowiednio właWciwe przedsiCbiorstwa energetyczne 
w trybie okreWlonym przepisami prawa energetycznego. 

 
11. Ustalonymi w planie obszarami lokalizacji sieci 

i urz>dzeM infrastruktury technicznej s> tereny w liniach 
rozgraniczaj>cych ulic i ci>gów pieszych oraz tereny 
zieleni. 
 

ń2. Zapewnienie technicznych pasów eksploatacyjnych 
dla istniej>cego i  projektowanego uzbrojenia jest 
obowi>zuj>ce dla całego planu. Przebieg sieci, lokalizacja 
urz>dzeM infrastruktury technicznej i szerokoWci pasów 
eksploatacyjnych sieci uWciWlić na etapie projektu 
budowlanego na podstawie warunków wydanych przez 
dysponenta sieci. Zapewnienie pasów eksploatacyjnych 
obowi>zuje równiec przy projektowaniu i realizacji trwałych 
elementów zagospodarowania terenu w postaciŚ tarasów, 
małej architektury, urz>dzeM sportowo-rekreacyjnych, 
ogródków kawiarnianych, itp. na terenach zieleni. 
 
 
 

§ 12. Zasady tymczasowego zagospodarowania 
i ucytkowania terenów 
 

1. Do czasu realizacji planowanego przeznaczenia 
terenu ustala siC jego wykorzystanie zgodnie ze stanem 
obecnym. 

 
2. Dopuszcza siC, w  wyj>tkowych sytuacjach 

lokalizacjC obiektów tymczasowych oraz tymczasowe 
ucytkowanie terenu, o ile: 
 
  - nie spowoduje to blokady w realizacji planu i kosztów 

dodatkowych przy udostCpnianiu terenu dla realizacji 
planu, 

 
  - koniecznoWć ich lokalizacji zwi>zana jest z realizacj> 

inwestycji przewidzianych w planie - zaplecze budowy. 
 

§ 13. Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych 
terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi 
i oznaczonych symbolami 
 

L.p. 

SYMBOL,  
 PRZEZNACZENIE  

 TERENU 
 

ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY 
I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1 UO1 funkcja 
podstawowa:  
usługi szkolnictwa 
wycszego i nauki;  
funkcja uzupełniaj>caŚ 
 usługi nieuci>cliwe,  
 handel, gastronomia  
na potrzeby studentów/ 
ucytkowników teren 

ń. Zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu 
a) zabudowa projektowana o maksymalnej 

wysokoWci 3 kondygnacje nadziemne,  
b) linie zabudowy nieprzekraczalne 

i obligatoryjne jak na rysunku planu,  
c)  pozostałe nieprzekraczalne linie 

zabudowy ustala siC jako tocsame 
z liniami rozgraniczaj>cymi,  

d) architektura projektowanej zabudowy 
winna w zakresie ucytych materiałów 
budowlanych /wykoMczeniowych/ 
nawi>zywać do zabudowy s>siedniej – 
obowi>zuje ucycie czerwonej cegły 
w elewacji i dachówek ceramicznych 
w przypadku dachów stromych,  

e) nie ustala siC formy dachu  
f)  zabudowa całego kwartału UOń winna 

stanowić całoWć kompozycyjn>, plan 
dopuszcza ł>czniki projektowanej 
zabudowy z zabudow> na terenie UO 2,  

g) w zagospodarowaniu terenu nalecy 
uwzglCdnić powi>zanie z terenem zieleni 
ZI 3, stanowi>cym przestrzeM publiczn>, 

h) ustala siC maksymaln> powierzchniC 
zabudowy stanowi>c> nie wiCcej nic 
45% powierzchni działki, powierzchnia 
biologicznie czynna nie powinna być 
mniejsza nic 3Ń% działki,  

i)  dopuszcza siC niwelacje nasypów 
sztucznych o ile wynika to z kompozycji 
przestrzennej zabudowy,  

 
2. Zasady obsługi w zakresie komunikacji 
a) obsługC komunikacyjn> zapewnia 

projektowana ulica 2 KDW20,  
b) powi>zania z układem zewnCtrznym 

poprzez poł>czenie w/w ulicy z ulic> 
Jana Heweliusza oraz projektowan> 
ulic> 3 KDW 20,  

c) niezbCdne miejsca postojowe w iloWci co 
najmniej 7 miejsc na ńŃŃ studentów i 20 
m.p.na ńŃŃ pracowników nalecy 
zrealizowaćŚ  

     - w zatokach postojowych przy ulicy 
2 KDW20,  

     - na parkingach K1 i K2,  
     - na terenach UO 1, a w tym w garacach 

wielostanowiskowych wbudowanych 
w zabudowC /podziemne, nadziemne/.  
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3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej 
RealizacjC obiektów przeznaczonych  
na pobyt ludzi nalecy skoordynować 
z uzbrojeniem terenu w infrastrukturC 
techniczn>Ś  
a) woda - z komunalnej sieci 

wodoci>gowej.  
b) gaz - z sieci gazowej.  
c) ogrzewanie – z sieci cieplnej lub 

w oparciu o gaz, olej opałowy, drewno, 
energiC elektryczn> lub odnawialne 
aródła energii.  

d) Wcieki sanitarne - nakaz odprowadzenia 
do komunalnej kanalizacji sanitarnej.  

Obowi>zuje nakaz odprowadzenia 
Wcieków deszczowych z istniej>cych 
i projektowanych powierzchni 
utwardzonych ulic, placów i parkingów  
do sieci oraz  
e) stosowania kanalizacji deszczowej;  
a takce  
f) zalecenie miejscowej retencji wód 

opadowych oraz miejscowego 
zagospodarowania wód opadowych 
z pozostałych powierzchni. Stoshyś pieM 
oczyszczania Wcieków deszczowych 
odprowadzanych do odbiorników 
powinien być zgodny z właWciwymi 
przepisami odrCbnym  

 
4. Zasady scalania i podziału nieruchomoWci 
a) dopuszcza siC podział terenu jeceli 

cechy geometryczne wydzielonych 
działek pozwalaj> na samodzieln> 
zabudowC, obsługC komunikacj> 
i infrastruktur> techniczn> oraz jeceli 
działki te nie bCd> mniejsze nic 2ŃŃŃ m²,  

b) wprowadza siC zakaz innych podziałów 
z wyj>tkiemŚ  

     - podziałów w celu wydzielenia 
dojazdów wewnCtrznych i pasów 
eksploatacyjnych infrastruktury 
technicznej,  

     - podziału terenu zagospodarowanego 
wg ustaleM planu, w przypadku 
koniecznoWci wydzielenia własnoWci 
poszczególnych obiektów. 

 
2. UO2, UO3, UO4, UO5 

funkcja podstawowa:  
usługi szkolnictwa 
wycszego i nauki,  
funkcja uzupełniaj>ca: 
usługi nieuci>cliwe, 
obiekty ł>cznoWci 
publicznej,  
gastronomia, handel,  
kluby w wielkoWci 
wynikaj>cej z liczby  
studentów 

ń. Zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu.  
a) zabudowa projektowana o maksymalnej 

wysokoWci 3 kondygnacje nadziemne,  
b) obligatoryjne linie zabudowy jak na 

rysunku planu,  
c) pozostałe nieprzekraczalne linie 

zabudowy ustala siC jako tocsame 
z liniami rozgraniczaj>cymi,  

d) architektura projektowanej zabudowy 
winna skal> i materiałami budowlanymi 
nawi>zywać do zabudowy s>siedniej 
obowi>zuje ucycie czerwonej cegły 
w elewacji i dachówek ceramicznych 
w przypadku dachów stromych, nie 
ustala siC formy dachu,  

e) na kacdym z terenów wskazana jest 
realizacja jednego zintegrowanego 
kompleksu zabudowy, dopuszczalne s>  
ł>czniki projektowanej zabudowy 
ł>cz>ce obiekty na terenach  
UO 2, UO 3, UO 4, UO 5,  

f) zabudowa całego zespołu UO2, UO3, 
UO4, UO5 winna stanowić całoWć 
kompozycyjn>, wymagana koncepcja 
urbanistyczno-architektoniczna 
obejmuj>ca w/w tereny i przestrzeM 
publiczn> ulicy KDW25, placu spotkaM 
oraz teren zieleni ZI 3,  

g) powierzchnia zabudowy nie powinna 
przekraczać 4Ń% powierzchni działki, 
a powierzchnia biologicznie czynna  
 nie powinna być mniejsza nic 3Ń%, 

 
2. Zasady obsługi w zakresie komunikacji 
obsługC komunikacyjn> zapewnia ulica 
KDW25 pełni>ca równoczeWnie rolC 
promenady, powi>zania z układem 
zewnCtrznym poprzez poł>czenie  
w/w ulicy z ul. Warszawsk> poprzez 
KDW20, KDW15 i ulicC J. Heweliusza,  
miejsca postojowe w iloWci okreWlonej  
w § 10 pkt 5 nalecy zrealizować w zatokach 
postojowych przy ul. KDW20 oraz na 
parkingach K1 i K2, a takce na terenach 
UO 2, UO 3, UO 4, UO 5 w garacach 
wielostanowiskowych  wbudowanych 
w zabudowC.  
 
3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej  
RealizacjC obiektów przeznaczonych na 
pobyt ludzi nalecy skoordynować 
z uzbrojeniem terenu w infrastrukturC 
techniczn>Ś  
a) woda - z komunalnej sieci 

wodoci>gowej.  
b) gaz - z sieci gazowej.  
c) ogrzewanie – z sieci cieplnej lub 

w oparciu o gaz, olej opałowy, drewno, 
energiC elektryczn> lub odnawialne 
aródła energii.  

d) Wcieki sanitarne - nakaz odprowadzenia 
do komunalnej kanalizacji sanitarnej.  

e) nakaz odprowadzenia Wcieków 
deszczowych z projektowanych 
powierzchni utwardzonych ulic, placów 
i parkingów do sieci kanalizacji 
deszczowej;  

f)  zaleca siC stosowanie miejscowej 
retencji wód opadowych oraz miejscowe 
zagospodarowanie wód opadowych 
z pozostałych powierzchni. StopieM 
oczyszczania Wcieków deszczowych 
odprowadzanych do odbiorników 
powinien być zgodny z właWciwymi 
przepisami odrCbnym  

 
4. Zasady scalania i podziału nieruchomoWci 
a) dopuszcza siC podział terenu jeceli 

cechy geometryczne wydzielonych 
działek pozwalaj> na samodzieln> 
zabudowC, obsługC komunikacj> 
i infrastruktur> techniczn> oraz jeceli 
działki te nie bCd> mniejsze nic 2ŃŃŃ m², 

b) wprowadza siC zakaz innych podziałów 
z wyj>tkiem:  

     - podziałów w celu wydzielenia 
dojazdów wewnCtrznych i pasów 
eksploatacyjnych infrastruktury 
technicznej,  

     - podziału terenu zagospodarowanego 
wg ustaleM planu, w przypadku 
koniecznoWci wydzielenia własnoWci 
poszczególnych obiektów. 

 
3] UO6 funkcja 

podstawowa:  
usługi szkolnictwa 
wycszego i nauki  
funkcja uzupełniaj>caŚ 
usługi zwi>zane 
z funkcjonowaniem 
ogrodu botanicznego 

ń. Zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu 
a) zabudowa istniej>ca adaptowana 

z mocliwoWci> przekształceM zgodnych 
z ustaleniami planu,  

b) dla zabudowy projektowanej plan ustala 
maksymaln> wysokoWć 3 kondygnacje,  

c) linie zabudowy jak na rysunku planu, 
d) czCWć terenu jest w obszarze wpisanym 

do rejestru zabytków, obowi>zuj> 
ustalenia okreWlone w § 6,  
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e) architektura projektowanej zabudowy 
oraz ewentualna przebudowa zabudowy 
istniej>cej winna nawi>zywać form>, 
detalem i materiałami do historycznej 
zabudowy s>siedniej przy ulicy  

    J. Heweliusza.  
 
2. Zasady obsługi w zakresie komunikacji 
a) obsługC komunikacyjn> zapewni ulica  

J. Heweliusza oraz projektowane jej 
przedłucenie w kierunku zachodnim,  

b) powi>zania zewnCtrzne poprzez ulicC  
J. Heweliusza KDW do ulicy Warszawskiej,  

c) niezbCdne miejsca postojowe w iloWci  
co najmniej 7 m.p. na ńŃŃ studentów 
oraz 2Ń m.p. na ńŃŃ pracowników  
nalecy zapewnić na parkingu K4,  

 
3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej 
RealizacjC obiektów przeznaczonych na 
pobyt ludzi nalecy skoordynować 
z uzbrojeniem terenu w infrastrukturC 
techniczn>Ś  
a) woda - z komunalnej sieci 

wodoci>gowej.  
b) gaz - z sieci gazowej.  
c) ogrzewanie - z sieci cieplnej lub 

w oparciu o gaz, olej opałowy, drewno, 
energiC elektryczn> lub odnawialne 
aródła energii.  

d) Wcieki sanitarne - nakaz odprowadzenia 
do komunalnej kanalizacji sanitarnej.  

e) nakaz odprowadzenia Wcieków 
deszczowych z istniej>cych 
i projektowanych powierzchni 
utwardzonych ulic, placów i parkingów 
do sieci kanalizacji deszczowej;  

f) zaleca siC stosowanie miejscowej retencji 
wód opadowych oraz miejscowe 
zagospodarowanie wód opadowych 
z pozostałych powierzchni. StopieM 
oczyszczania Wcieków deszczowych 
odprowadzanych do odbiorników 
powinien być zgodny z właWciwymi 
przepisami odrCbnymi.  

 
4. Zasady scalania i podziału nieruchomoWci 
Wprowadza siC zakaz podziału terenu na 
działki gruntu w rozumieniu przepisów 
o gospodarce nieruchomoWciami 
z wyj>tkiemŚ  
- podziałów w celu wydzielenia dojazdów 
wewnCtrznych i pasów eksploatacyjnych 
infrastruktury technicznej,  

podziału terenu zagospodarowanego wg 
ustaleM planu w przypadku koniecznoWci 
wydzielenia własnoWci poszczególnych 
obiektów. 
 

[4] UO7 funkcja 
podstawowa:  
usługi szkolnictwa 
wycszego i nauki,  
funkcja uzupełniaj>ca: 
usługi nieuci>cliwe,  
poczta, administracja 

ń. Zasady kształtowania i rehabilitacji 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
a) zabudowa istniej>ca adaptowana,  
b) teren w granicach obszaru wpisanego do 

rejestru zabytków obowi>zuj> ustalenia 
okreWlone w § 6,  

c) wprowadza siC nakaz usuniCcia 
dysharmonijnych obiektów 
gospodarczych,  

d) w zagospodarowaniu terenu wprowadza 
siC zasadC maksymalnego zachowania 
istniej>cego zadrzewienia 
z zastrzeceniem okreWlonym w § 6,  

e) plan nakazuje ochronC i rehabilitacjC 
istniej>cych budynków historycznych 
(poczty i” willi dyrektora”) wskazanych na 
rysunku planu, postuluje zmianC funkcji 
mieszkalnej na usługow> zwi>zana 

z funkcj> ogrodu botanicznego.  
 
2. Zasady obsługi w zakresie komunikacji 
a) obsługa komunikacyjna z ulicy  

J. Heweliusza,  
b) niezbCdne miejsca postojowe w iloWci 

7/ ńŃŃ studentów, 2Ń/ ńŃŃ pracowników 
nalecy zapewnićŚ w granicach działki  
na adaptowanych parkingach,  
na parkingu K3.  

 
3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej 
RealizacjC obiektów przeznaczonych na 
pobyt ludzi nalecy skoordynować 
z uzbrojeniem terenu w infrastrukturC 
techniczn>Ś  
a) woda - z komunalnej sieci wodoci>gowej.  
b) gaz - z sieci gazowej.  
c) ogrzewanie – z sieci cieplnej lub 

w oparciu o gaz, olej opałowy, drewno, 
energiC elektryczn> lub odnawialne 
aródła energii.  

d) Wcieki sanitarne - nakaz odprowadzenia 
do komunalnej kanalizacji sanitarnej.  

e) nakaz odprowadzenia Wcieków 
deszczowych z istniej>cych 
i projektowanych powierzchni 
utwardzonych ulic, placów i parkingów 
do sieci kanalizacji deszczowej;  

f)  zaleca siC stosowanie miejscowej  
retencji wód opadowych oraz miejscowe 
zagospodarowanie wód opadowych 
z pozostałych powierzchni. StopieM 
oczyszczania Wcieków deszczowych 
odprowadzanych do odbiorników 
powinien być zgodny z właWciwymi 
przepisami odrCbnymi  

 
4. Zasady scalania i podziału nieruchomoWci 
wprowadza siC zakaz podziału terenu na 
działki gruntu w rozumieniu przepisów 
o gospodarce nieruchomoWciami 
z wyj>tkiemŚ  
- podziałów w celu wydzielenia dojazdów 

wewnCtrznych i pasów eksploatacyjnych 
infrastruktury technicznej,  

podziału terenu zagospodarowanego wg 
ustaleM planu w przypadku koniecznoWci 
wydzielenia własnoWci poszczególnych 
obiektów. 
 

[5] UO8 funkcja 
podstawowa:  
usługi szkolnictwa 
wycszego i nauki  
funkcja uzupełniaj>ca: 
usługi nieuci>cliwe  
towarzysz>ce funkcji  
usług szkolnictwa 
wycszego i nauki  
(adaptowany zakład 
poligraficzny) 

ń. Zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu 
a) zabudowa adaptowana z mocliwoWci> 

uzupełnienia,  
b) teren w granicach obszaru wpisanego 

do rejestru zabytków, obowi>zuj> 
ustalenia okreWlone w § 6,  

c) dla nowej zabudowy linie 
rozgraniczaj>ce jak na rysunku planu.  

d) architektura nowej zabudowy 
nawi>zuj>ca do zabudowy historycznej 
przy ulicy PrawocheMskiego 
i Heweliusza. 

 
2. Zasady obsługi w zakresie komunikacji 
a) obsługC komunikacyjna zapewnia ulica 

J. Heweliusza  
b) powi>zania z układem zewnCtrznym 

poprzez ulicC J. Heweliusz do ulicy 
Warszawskiej,  

c) niezbCdne miejsca postojowe w iloWci 
ńŃ/ńŃŃ studentów oraz 2Ń/ńŃŃ 
pracowników nalecy zapewnić na 
parkingu K4  
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3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej 
RealizacjC obiektów przeznaczonych na 
pobyt ludzi nalecy skoordynować 
z uzbrojeniem terenu w infrastrukturC 
techniczn>Ś 
a) woda - z komunalnej sieci wodoci>gowej.  
b) gaz - z sieci gazowej.  
c) ogrzewanie – z sieci cieplnej lub 

w oparciu o gaz, olej opałowy, drewno, 
energiC elektryczn> lub odnawialne 
aródła energii.  

d) Wcieki sanitarne - nakaz odprowadzenia 
do komunalnej kanalizacji sanitarnej.  

e) nakaz odprowadzenia Wcieków 
deszczowych z istniej>cych 
i projektowanych powierzchni 
utwardzonych ulic, placów i parkingów 
do sieci kanalizacji deszczowej; 

f) zaleca siC stosowanie miejscowej retencji 
wód opadowych oraz miejscowe 
zagospodarowanie wód opadowych 
z pozostałych powierzchni. StopieM 
oczyszczania Wcieków deszczowych 
odprowadzanych do odbiorników 
powinien być zgodny z właWciwymi 
przepisami odrCbnymi  

 
4. Zasady scalania i podziału nieruchomoWci 
wprowadza siC zakaz podziału terenu na 
działki gruntu w rozumieniu przepisów 
o gospodarce nieruchomoWciami 
z wyj>tkiemŚ  
- podziałów w celu wydzielenia dojazdów 

wewnCtrznych i pasów eksploatacyjnych 
infrastruktury technicznej  

- podziału terenu zagospodarowanego wg 
ustaleM planu w przypadku koniecznoWci 
wydzielenia własnoWci poszczególnych 
obiektów. 

 
[6] US1 funkcja 

podstawowa:  
usługi sportu i rekreacji 
zwi>zane z wod>  
funkcja uzupełniaj>caŚ 
usługi gastronomii 

ń. Zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu 
a) zabudowa adaptowana,  
b) obowi>zuje utrzymanie obecnego 

stosunku powierzchni zabudowy 
i powierzchni biologicznie czynnej do 
powierzchni działki. 

 
2. Zasady obsługi w zakresie komunikacji:  
a) obsługC komunikacyjn> zapewnia ci>g 

pieszojezdny od ulicy PrawocheMskiego, 
b) powi>zania zewnCtrzne poprzez ulice 

PrawocheMskiego i J. Heweliusza 
z ulic> Warszawsk>,  

 
3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej 
Obiekty przeznaczone na pobyt ludzi 
nalecy skoordynować z uzbrojeniem terenu 
w infrastrukturCŚ  
a) woda - z komunalnej sieci wodoci>gowej. 
b) gaz - z sieci gazowej.  
c) ogrzewanie - z sieci cieplnej lub 

w oparciu o gaz, olej opałowy, drewno, 
energiC elektryczn> lub odnawialne 
aródła energii.  

d) Wcieki sanitarne - nakaz odprowadzenia 
do komunalnej kanalizacji sanitarnej.  

e) nakaz odprowadzenia Wcieków 
deszczowych z istniej>cych 
i projektowanych powierzchni 
utwardzonych ulic, placów i parkingów 
do sieci kanalizacji deszczowej.  

f)  zaleca siC stosowanie miejscowych 
retencji wód opadowych oraz miejscowe 
zagospodarowanie wód opadowych 
z pozostałych powierzchni. StopieM 

oczyszczania Wcieków deszczowych 
odprowadzanych do odbiornika 
powinien być zgodny z właWciwymi 
przepisami odrCbnymi. 

 
4. Zasady scalania i podziału nieruchomoWci 
Wprowadza siC zakaz podziału terenu na 
działki gruntu w rozumieniu przepisów 
o gospodarce nieruchomoWci z wyj>tkiemŚ  
- podziałów w celu wydzielenia dojazdów 

wewnCtrznych i pasów eksploatacyjnych 
infrastruktury technicznej  

- podziału terenu zagospodarowania wg 
ustaleM planu w przypadku koniecznoWci 
wydzienia własnoWci poszczególnych 
obiektów. 

 
7 US2 funkcja 

podstawowa:  
tereny sportu i rekreacji 
zwi>zane ze  
sportami wodnymi 

1. Zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu 
a) plan ustala odtworzenie funkcji 

przystani wodnej tj. przechowywania, 
wypocyczania, konserwacji sprzCtu 
wodnego, utrzymania bezpieczeMstwa 
na wodzie, małej gastronomii oraz 
organizacji miejsc piknikowych  
i małych boisk,  

b) istniej>cy hangar w złym stanie 
technicznym przeznacza siC do 
wyburzenia,  

c) realizacja nowej zabudowy 
z nastCpuj>cymi warunkamiŚ 

    - powierzchnia zabudowy nie przekroczy 
2Ń% pow. działki, a powierzchnia 
biologicznie czynna nie bCdzie 
mniejsza nic 5Ń% powierzchni działki,  

    - zabudowa nie przekroczy dwóch 
kondygnacji w przypadku dachu 
płaskiego i 1,5 w przypadku dachu 
stromego,  

    - ustala siC obowi>zek zastosowania 
czerwonej cegły w elewacji budynku 
i dachówki ceramicznej w przypadku 
dachów stromych,  

    - sposób realizacji zabudowy nie 
spowoduje zniszczenia naturalnych 
skarp nadjeziornych,  

    - zagospodarowanie terenu 
z maksymalnym poszanowaniem 
istniej>cego zadrzewienia i roWlinnoWci 
stabilizuj>cej skarpy,  

    - projekt zagospodarowania bCdzie 
zapewniał dostCpnoWć dla 
niepełnosprawnych.  

 
2. Zasady obsługi w zakresie komunikacji 
a) obsługa komunikacyjna poWrednio z ulicy 

KDW25 poprzez ci>gi pieszo-jezdne 
dostosowane do przeniesienia 
sporadycznego ruchu pojazdów 
obsługuj>cych przystaM, 

b) dla ucytkowników dostCpnoWć wył>cznie 
piesza.  

 
3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej 
RealizacjC obiektów przeznaczonych na 
pobyt ludzi nalecy skoordynować 
z uzbrojeniem terenu w infrastrukturC 
techniczn>Ś  
a) woda - z komunalnej sieci wodoci>gowej. 
b) gaz - z sieci gazowej. 
c) ogrzewanie – z sieci cieplnej lub 

w oparciu o gaz, olej opałowy, drewno, 
energiC elektryczn> lub odnawialne 
aródła energii. 

d) Wcieki sanitarne - nakaz odprowadzenia 
do komunalnej kanalizacji sanitarnej 
poprzez lokaln> przepompowniC i system 
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projektowany dla terenów UOń-UO5.  
e) zaleca siC miejscowe zagospodarowanie 

wód opadowych. StopieM oczyszczania 
Wcieków deszczowych odprowadzanych 
do odbiorników powinien być zgodny 
z właWciwymi przepisami odrCbnymi.  

 
4. Zasady scalania i podziału nieruchomoWci 
a) wprowadza siC zakaz podziału terenu na 

działki gruntu w rozumieniu przepisów 
o gospodarce nieruchomoWciami 
z wyj>tkiemŚ 

    - podziałów w celu wydzielenia dojazdów 
wewnCtrznych i pasów eksploatacyjnych 
infrastruktury technicznej,  

    - podziału terenu zagospodarowanego 
wg ustaleM planu w przypadku 
koniecznoWci wydzielenia własnoWci 
poszczególnych obiektów. 

 
[8] NO obiekt infrastruktury 

technicznej 
ń) Istniej>ca przepompownia Wcieków 

adaptowana.  
Odprowadzenie Wcieków do istniej>cego 
systemu kanalizacji sanitarnej. 

 
§ 14. Zadania dla realizacji celów publicznych. 
 
ń. W granicach planu zadaniami realizacji celów 

publicznych w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 6  
ustawy o gospodarce nieruchomoWciami s>Ś 
 
  1) wydzielanie gruntów i budowa dróg publicznych /o ile 

ulice stan> siC drogami gminnymi/, 
 
  2) budowa zewnCtrznych sieci i urz>dzeM technicznego 

uzbrojenia terenu w zakresie zaopatrzenia w wodC 
i energiC oraz odprowadzenie Wcieków sanitarnych 
i wód opadowych, 

 
  3) ochrona nieruchomoWci stanowi>cych dobra kultury 

w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami, dotyczy obszaru wpisanego do rejestru 
zabytków. 

 
  4) budowa paMstwowych szkół wycszych, dotyczy to 

terenów oznaczonych symbolem UO i jest zadaniem 
ponadlokalnym, 

 

  5) ochrona zagroconych wyginiCciem gatunków roWlin 
poprzez realizacjC ogrodu botanicznego, teren 
oznaczony symbolem Z-OB, zadanie o znaczeniu 
ponadlokalnym, 

 
  6) potencjalnym zadaniem jest budowa urz>dzeM 

infrastruktury telekomunikacyjnej jako ł>cznoWci publicznej. 
 

2. Udział gminy m. Olsztyn w finansowaniu w/w zadaM 
bCdzie okreWlony właWciwymi uchwałami Rady Miasta 
Olsztyn w trybie przepisów o finansach publicznych, 
stosownie do mocliwoWci budcetowych. 

 
§ 15. Stawki dla naliczania opłat planistycznych. 

Zgodnie z art. 15, ust. 2, pkt 12 i art. 36, ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala 
siC dla poszczególnych terenów, stawkC jednorazowej 
opłaty wnoszonej na rzecz gminy, okreWlon> procentowo 
w stosunku do wzrostu wartoWci nieruchomoWci w zwi>zku 
z uchwaleniem planu (opłata nie dotyczy terenów 
bCd>cych własnoWci> gminy Olsztyn)Ś 
  - UO tereny o funkcji usług szkolnictwa wycszego 

i nauki. 30%,  
  - US tereny sportu i rekreacji 30%,  
  - Z-OB. tereny zieleni parkowej / ogród botaniczny 3Ń%, 
  - ZP tereny zieleni urz>dzonej / parkowej nie ustala siC,  
  - ZI tereny zieleni izolacyjnej nie ustala siC,  
  - KDW tereny komunikacji, drogi wewnCtrzne nie ustala 

siC,  
  - K parkingi. 
 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza siC Prezydentowi 
Miasta Olsztyn. 
 

§ 17. Prezydent Miasta Olsztyn przechowuje 
i udostCpnia do wgl>du plan oraz wydaje w jego 
przedmiocie stosowne wypisy i wyrysy. 

 
§ 18. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 3Ń dni od 

daty jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego i podlega publikacji na stronie 
internetowej UrzCdu Miasta Olsztyn. 
 

Przewodnicz>cy Rady  
Jan Tandyrak 
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Zał>cznik nr ń 
do uchwały nr VII/60/11 
Rady Miasta Olsztyn 
z dnia 11 marca 2011 r. 
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Zał>cznik nr 2 
do uchwały nr VII/6Ń/ńń 
Rady Miasta Olsztyn 
z dnia 11 marca 2011 r. 

 
Stwierdzenie zgodnoWci ustaleM "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci terenu  

dawnych Koszar przy Al. Warszawskiej w Olsztynie" z ustaleniami "Studium uwarunkowaM  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna". 

 
W zwi>zku z art. 20, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 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 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871), 
stwierdza siC, ce rozwi>zania "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci terenu dawnych Koszar przy  
Al. Warszawskiej w  Olsztynie" zgodne s> z ustaleniami "Studium uwarunkowaM i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Olsztyna". 
 

Na mapie pt. "Kierunki przekształceM zagospodarowania przestrzennego" /Mapa Nr ń/ teren objCty planem w czCWci 
zaliczono do obszarów koncentracji usług ponadlokalnych z zakresu funkcji metropolitalnych - nauki, szkolnictwa wycszego, 
zdrowia, administracji i kultury itp., w czCWci do obszarów zieleni urz>dzonej, parkowej i izolacyjnej oraz w czCWci do terenów 
usług turystyki, sportu i rekreacji, co jest zgodne z rozwi>zaniami przyjCtymi w planie. W rozdziale Cele strategiczne rozwoju 
Miasta Olsztyn, w punkcie Rozwój funkcji metropolitalnych miasta Olsztyn przyjCto, ic szczególne znaczenie ponadregionalne 
nadaj> miastu uczelnie i instytucje naukowe, w szczególnoWci funkcjonowanie i rozwój Uniwersytetu WarmiMsko-Mazurskiego. 
Jako istotny cel wymieniono potrzebC powstania Ogrodu botanicznego w oparciu o potencjał uczelni. W rozdziale  
„U-STREFA UNIWERSYTźTU WARMILSKO-MAZURSKIźżO” załocono utrzymanie rangi terenów uniwersyteckich jako 
wyrócnika miasta Olsztyn i jego aspiracji metropolitarnych, pogłCbienie integracji Uniwersytetu WarmiMsko-Mazurskiego 
z społecznoWci> miejsk> i struktur> przestrzenn> Miasta oraz Programowanie i projektowanie zagospodarowania strefy U w 
sposób zintegrowany z zagospodarowaniem Strefy Otoczenia Jeziora Kortowskiego O3. Kierunki zachowania i zmian 
w strukturze przestrzennej i przeznaczenia terenów (w Strefie U) zakładaj> utrzymanie istniej>cych obszarów usług nauki 
i szkolnictwa wycszego oraz rezerw na ich dalszy rozwój, tereny byłych Koszar przy ul. Warszawskiej przyjmuj>c jako 
podstawC rezerw rozwojowych oraz utrzymanie i rozwój istniej>cej zieleni urz>dzonej na terenach uniwersyteckich (…) 
w sposób odpowiadaj>cy atrakcyjnej przestrzeni publicznej zarówno dla społecznoWci uniwersyteckiej jak i  mieszkaMców 
miasta. Konieczne wprowadzenie elementów edukacji botanicznej w formie arboretum, OGRODU BOTANICZNEGO itp. 
W Wwietle przytoczonych zapisów ustalenia planu zgodne s> z polityk> przestrzenn> dla miasta. 
 
 

Zał>cznik nr 3 
do uchwały nr VII/6Ń/ńń 
Rady Miasta Olsztyn 
z dnia 11 marca 2011 r. 

 
w sprawie rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu "Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego czCWci terenu dawnych Koszar przy Al. Warszawskiej w Olsztynie”. 

 
Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 

z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 i 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 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871) Rada 
Miasta Olsztyn rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu. 

W czasie przewidzianym w procedurze do projektu planu wniesiono uwagC dotycz>c> korekty granic terenu 
przeznaczonego na lokalizacjC elementów zaplecza technicznego ogrodu botanicznego, w rejonie przystani AZS. UwagC 
uwzglCdniono w zakresie zmiany granic rejonu lokalizacji zabudowy B ogrodu botanicznego i zmiany rozmieszczenia miejsc 
postojowych. 
 
 

Zał>cznik nr 4 
do uchwały nr VII/6Ń/ńń 
Rady Miasta Olsztyn 
z dnia 11 marca 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie sposobu realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
nalec>cych do zadaM własnych gminy zwi>zane z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  

czCWci terenu dawnych Koszar przy Al. Warszawskiej w Olsztynie”. 
 

W zwi>zku z art. 20, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 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 i 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 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871), 
stwierdza siC, ce rozstrzygniCcie sposobu realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
nalec>cych do zadaM własnych gminy, zostało dokonane w nastCpuj>cych dokumentachŚ 
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  1) Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr VIII/68/Ń7 z dnia 28 marca 2ŃŃ7, zmieniona Uchwał> Nr XXVI/3ń6/Ń8 z dnia 28 maja 
2008. w sprawie procedury opracowywania i uchwalania wieloletnich planów inwestycyjnych. 

  2) Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr XXXVII/445/09 z dnia 8 stycznia 2009 w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na 
lata 2009-2012. 

  3) Biec>ce Uchwały Rady Miasta Olsztyn w sprawie budcetu Miasta Olsztyn. 
  4) Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr XXXII/362/97 z dnia 23 kwietnia 1997 r., zmieniona Uchwał> Rady Miasta Olsztyn  

Nr XLIII/494/98 z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie zasad organizowania, realizacji i finansowania lokalnych inicjatyw 
inwestycyjnych na terenie m. Olsztyna. 

  5) Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr XLVIII/546/09 z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie "Wieloletniego planu modernizacji 
i rozwoju urz>dzeM wodoci>gowych i kanalizacyjnych PrzedsiCbiorstwa Wodoci>gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie 
na lata 2010-2013". 

 
 
 

702 

SPRAWOZDANIE Nr 1/2011 

Starosty Bartoszyckiego 

z dnia 17 stycznia 2011 r. 

 

z działalnoWci Komisji BezpieczeMstwa i Porz>dku Powiatu Bartoszyckiego za rok 2010. 

 
Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz>dzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 

poz. 1592 z 2001 r. z póan. zm.) Starosta Bartoszycki - Przewodnicz>cy Komisji - składa sprawozdanie z działalnoWci Komisji 
BezpieczeMstwa i Porz>dku Powiatu Bartoszyckiego za 2ŃŃ9 r. Ś 
 

Komisja BezpieczeMstwa i Porz>dku Powiatu Bartoszyckiego działała w składzie powołanym Zarz>dzeniem Starosty             
Nr 31/07 z dnia 04.12.2007 r.: 
  1) Jan Zbigniew Nadolny - Starosta Bartoszycki - Przewodnicz>cy Komisji, 
  2) Mariusz Pilas - delegowany przez RadC Powiatu, 
  3) Jan Powierca - delegowany przez RadC Powiatu, 
  4) Zenon Królik - powołany przez StarostC, 
  5) Andrzej Szamreto - powołany przez StarostC, 
  6) Wiktor Kołdej - powołany przez StarostC, 
  7) Dariusz Borek - delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji, 
  8) Grzegorz Jurewicz - delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji, 
  9) Andrzej Ołdakowski - wskazany przez Prokuratora OkrCgowego w Olsztynie, 
10) Jerzy Szostak - wskazany przez Burmistrza Miasta Bartoszyce, 
11) Stanisław D>bkowski - wskazany przez Wójta żminy Bartoszyce, 
12) Tadeusz Wawirowicz - wskazany przez inne organy (Szpital Powiatowy). 
 

W pracach Komisji poza jej członkami, uczestniczyły zapraszane osoby maj>ce wpływ na stan bezpieczeMstwa 
w powiecie: Burmistrzowie i Wójtowieś PaMstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnyś Powiatowy Lekarz Weterynariiś Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanegoś Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Vrodowiskaś Dowódca 2Ń Bartoszyckiej Brygady 
Zmechanizowanejś Komendant Placówki Stracy żranicznej w Bezledachś Komendant Placówki bandarmerii Wojskowej 
w Bartoszycach; Dyrektor Powiatowego Zespołu Administracji OWwiatyś Dyrektor Zarz>du Dróg Powiatowychś Dyrektor 
Szpitala Powiatowego. 
 

Komisja działała w oparciu o przepisy okreWlone w  art. 38a,b,c ustawy z  dnia 5  czerwca 1998 r. o  samorz>dzie 
powiatowym (jedn. Tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r.) oraz w  oparciu o  własny Regulamin Działania Powiatowej 
Komisji BezpieczeMstwa i  Porz>dku. Posiedzenia Komisji zwoływał przewodnicz>cy, powiadamiaj>c wszystkich 
zainteresowanych o terminie, miejscu i porz>dku obrad. Z posiedzeM Komisji sporz>dzane były protokoły. W  trakcie 
posiedzeM Komisja dokonywała aktualnej oceny stanu bezpieczeMstwa w powiecie i funkcjonowania istniej>cych programów 
dotycz>cych jego poprawy. Zgodnie z przyjCtym planem działania na 2ŃńŃ, Komisja odbyła szeWć posiedzeM (w tym dwa 
wspólne z Powiatowym Zespołem Zarz>dzania Kryzysowego). 

Podczas obrad Komisji BezpieczeMstwa w trakcie 2ŃńŃ r. rozpatrywane były nastCpuj>ce sprawyŚ 
  - ocena rocznych sprawozdaM z pracy słucb, inspekcji i stracy - policja, strac pocarna, sanepid, weterynaria, budownictwo, 
  - ocena rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów dotycz>ca realizacji zadaM zwi>zanych z ochron> 

konsumentów, 
  - ocena przygotowania słucb inspekcji, stracy i samorz>dów do funkcjonowania w warunkach zimowych, 
  - stan sanitarno-epidemiologiczny w kontekWcie prowadzonych kontroli w placówkach handlowych powiatu, 
  - zagrocenia powodziowe, 
  - stan bezpieczeMstwa sanitarno-weterynaryjnego, 
  - zagrocenia pocarowe i czynnoWci ratownicze oraz prowadzenie działaM profilaktyczno-zapobiegaj>cych zatruciom tlenkiem wCgla, 
  - przygotowanie słucb, inspekcji i stracy do zabezpieczenia sezonu letniego, 
  - stan bezpieczeMstwa i porz>dku na drogach powiatu, 
  - ocena zabezpieczenia sezonu turystycznego,


