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Zał�cznik Nr 8 
do uchwały Nr XXX/565/09 
Sejmiku Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego 
z dnia 28 maja 2009 r. 

 
�ródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie na dwy�ki bud �etowej 

w 2009 r. - przychody i rozchody bud �etu 
w zł 

L.p. Tre�� Klasyfikacja  
§ Plan 2009 r. 

1 2 3 4 
1. Planowane dochody  852 233 213 
2. Planowane wydatki  919 987 347 
 Nadwy�ka (1-2)   
 Deficyt (1-2)  -67 754 134 

I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)  67 754 134 
Przychody ogółem:  75 967 985 

1. Kredyty § 952 61 550 400 
2. Po�yczki § 952  

3. Po�yczki na finansowanie zada� realizowanych z udziałem �rodków 
pochodz�cych z bud�etu UE 

§ 903  

4. Spłaty po�yczek udzielonych § 951  
5. Prywatyzacja maj�tku j.s.t. § 941 do 944  
6. Nadwy�ka bud�etu z lat ubiegłych § 957 14 417 585 
7. Obligacje skarbowe § 911  
8. Inne papiery warto�ciowe §  931  
9. Inne �ródła (wolne �rodki) § 955  

Rozchody ogółem:  8 213 851 
1. Spłaty kredytów § 992 7 694 800 
2. Spłaty po�yczek § 992  

3. Spłaty po�yczek otrzymanych na finansowanie zada� realizowanych z udziałem 
�rodków pochodz�cych z bud�etu UE § 963 519 051 

4. Udzielone po�yczki § 991  
5. Lokaty § 994  
6. Wykup papierów warto�ciowych § 982  
7. Wykup obligacji § 971  
8. Rozchody z tytułu innych rozlicze� § 995  

 
 

2574 

UCHWAŁA Nr LII/599/09 

Rady Miasta Olsztyn 

z dnia 16 listopada 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zago spodarowania przestrzennego otoczenia 

 jeziora Ukiel w Olsztynie - rejon Dajtki”. 

 
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, z 2007 r. Nr 225, 
poz. 1635, Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, 
Nr 201, poz. 1237, z 2009 r. Nr 220, poz. 1413) Rada 
Miasta Olsztyn uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. 1. Uchwala si� „Zmian� miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Ukiel 
w Olsztynie - rejon Dajtki”, zwan� dalej planem. 
 

2. Plan składa si� z nast�puj�cych elementów 
podlegaj�cych opublikowaniu w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa Warmi�sko-Mazurskiego: 
 

  1) ustale� planu stanowi�cych tre�� niniejszej uchwały, 
 
  2) rysunku planu w skali 1:2000 stanowi�cego zał�cznik 

Nr 1 do niniejszej uchwały i b�d�cego jego integraln� 
cz��ci�, rysunek planu sporz�dzony jest w zapisie 
numerycznym na mapie zasadniczej, 

 
  3) stwierdzenia zgodno�ci planu z ustaleniami studium, 

stanowi�cego zał�cznik Nr 2 do uchwały, 
 
  4) rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowi�cego 

zał�cznik Nr 3 do uchwały, 
 
  5) rozstrzygni�cia sposobu realizacji oraz zasady 

finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, nale��cych do zada� własnych gminy, 
stanowi�cego zał�cznik Nr 4 do uchwały. 
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ROZDZIAŁ I 
Przepisy porz �dkowe 

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

Nr L/691/05 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 pa�dziernika 
2005 roku, w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia zmiany 
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
otoczenia jeziora Ukiel w Olsztynie-Rejon Dajtki”. 
 

2. Celem regulacji zawartych w planie jest: 
 
  1) ochrona cennych przyrodniczo terenów nad jeziorem Ukiel, 
 
  2) zagospodarowanie pozostałych terenów na cele 

turystyki, rekreacji, wypoczynku i usług. 
 

3. Rysunek planu obowi�zuje w nast�puj�cym zakresie 
jego ustale�: 
 
  1) granic planu, 
 
  2) linii rozgraniczaj�cych tereny o ró�nych funkcjach i 

zasadach zagospodarowania, 
 
  3) symboli oznaczaj�cych funkcj� terenu, 
 
  4) oznaczenia budynków obj�tych ochron� konserwatorsk�, 
 
  5) nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 
  6) przebiegu granic obni�onej wysoko�ci zabudowy i drzew. 
 

4. Nast�puj�ce ustalenia rysunku planu nale�y traktowa� 
jako informacyjne - orientacyjne lub postulowane: 
 
  1) orientacyjny przebieg liniowych urz�dze� sieciowych i 

usytuowanie urz�dze� infrastruktury, do u�ci�lenia w 
projekcie budowlanym, 

 
  2) orientacyjny przebieg ci�gów pieszych i rowerowych 

do u�ci�lenia w projekcie budowlanym, 
 
  3) orientacyjny przebieg granicy stanowiska archeologicznego, 
 
  4) orientacyjne usytuowanie punktów widokowych, 
 
  5) postulowane, wewn�trzne linie podziału, 
 
  6) orientacyjny obszar istniej�cych przeszkód naturalnych. 
 

5. Wyja�nienie wa�niejszych poj�� u�ytych w tre�ci 
niniejszej uchwały: 
 
  1) usługi nieuci��liwe – nale�y przez to rozumie�: usługi 

handlu, gastronomii, rzemiosła nieuci��liwego  
(z wył�czeniem warsztatów obsługi samochodów  
i stacji paliw), administracji i bezpiecze�stwa 
publicznego, ł�czno�ci, informacji, nauki i o�wiaty, 
ochrony zdrowia i opieki społecznej, kultu religijnego, 
kultury i rozrywki, usługi turystyki, rekreacji i sportu, 
biur komercyjnych, banków i innych o analogicznym 
do powy�szych charakterze i stopniu uci��liwo�ci, 
których funkcjonowanie: 

 
a) nie powoduje przekroczenia �adnego  

z parametrów dopuszczalnego poziomu 
szkodliwych lub uci��liwych oddziaływa� na 
�rodowisko poza zajmowanym terenem inwestycji, 
w rozumieniu przepisów ochrony �rodowiska, 

b) nie jest �ródłem uci��liwych lub szkodliwych 
odpadów, 

c) ani w �aden inny oczywisty sposób nie pogarsza 
warunków u�ytkowania terenów s�siaduj�cych 
np. przez emisj� nieprzyjemnych zapachów, 
dymów, składowanie nieestetycznych odpadów na 
otwartej przestrzeni, 

 
  2) usługi turystyki – kompleksowe obiekty i zespoły 

obiektów o funkcjach hotelarskich (obejmuj�cych 
hotel, motel, pensjonat, schronisko młodzie�owe, dom 
wycieczkowy, kemping), gastronomicznych i 
rekreacyjnych, wraz z urz�dzeniami terenowymi, 
przeznaczonych do obsługi turystów i mieszka�ców 
miasta oraz pokoje go�cinne jako baza noclegowa dla 
funkcji sportowej lub gastronomicznej; funkcje 
hotelarskie rozumie si� jako krótkotrwałe, 
ogólnodost�pne wynajmowanie miejsc noclegowych 
oraz �wiadczenie w obr�bie obiektu usług z tym 
zwi�zanych; 

 
  3) funkcja podstawowa – oznacza takie przeznaczenie 

funkcjonalne, które jest przewa�aj�ce na danym 
terenie, zarówno w zakresie powierzchni zabudowy jak 
i kubatury, 

 
  4) funkcja uzupełniaj�ca – oznacza przeznaczenie inne 

ni� podstawowe, które uzupełnia funkcj� podstawow� , 
stanowi�c mniej ni� połow� projektowanej kubatury i 
powierzchni zabudowy, chyba �e ustalenia 
szczegółowe ustalaj� inaczej. 

 
  5) funkcja dopuszczalna – oznacza przeznaczenie inne 

ni� podstawowe, które uzupełnia funkcj� podstawow� 
lub wyst�puje zamiennie, 

 
  6) zabudowa adaptowana 
 

a) w odniesieniu do budynków i budowli nie obj�tych 
ochron� konserwatorsk� oznacza mo�liwo��: 
zachowania stanu istniej�cego zabudowy, 
przystosowanie obiektu do potrzeb u�ytkownika 
(przebudow�, rozbudow� obiektu, zmian� sposobu 
jego u�ytkowania) lub rozbiórk� i realizacj� nowej 
zabudowy, przy spełnieniu wymogów dotycz�cych 
funkcji terenu i zasad jego zabudowy  
i zagospodarowania, okre�lonych w ustaleniach 
niniejszej uchwały, 

b) w odniesieniu do budynków historycznych 
wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej 
ewidencji zabytków, oznacza mo�liwo�� 
przeznaczenia na funkcje okre�lone w § 3 i § 9 
uchwały, pod warunkiem spełnienia wymogów 
zawartych w § 6 niniejszej uchwały, 

 
  7) powierzchnia biologicznie czynna – nale�y przez to 

rozumie� teren z nawierzchni� ziemn� urz�dzon� w 
sposób zapewniaj�cy naturaln� wegetacj�, a tak�e 
50% powierzchni tarasów i stropodachów z tak� 
nawierzchni� , nie mniej jednak ni� 10 m2, oraz wod� 
powierzchniow� na tym terenie, 

 
  8) kondygnacja nadziemna - nale�y przez to rozumie� 

ka�d� kondygnacj� nie b�d�c� kondygnacj� podziemn�, 
 
  9) kondygnacja podziemna - jest to kondygnacja 

zagł�biona ze wszystkich stron budynku, co najmniej 
do połowy jej wysoko�ci w �wietle poni�ej poziomu 
przylegaj�cego do niego terenu, a tak�e ka�da 
usytuowana pod ni� kondygnacja. W przypadku, gdy 
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budynek zlokalizowany jest na skarpie i cz��ciowo w 
niej zagł�biony, za kondygnacj� podziemn� uznaje si� 
tak�e kondygnacj� zagł�bion� z trzech stron, do 
wysoko�ci jak wy�ej. 

 
10) powierzchnia zabudowy - okre�lona procentowo 

powierzchnia działki zabudowana obiektami kubaturowymi, 
 
11) nieprzekraczalna linia zabudowy jest to linia poza 

któr� nie mo�na sytuowa� obiektów kubaturowych; 
lini� t� mog� przekracza�, tarasy, schody zewn�trzne 
oraz balkony i wykusze tych obiektów - jednak nie 
wi�cej ni� o 1,3 m. Okre�lenie linii rozgraniczaj�cych 
tereny o ró�nych funkcjach jako to�samych z 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oznacza 
mo�liwo�� sytuowania �ciany z otworami 
bezpo�rednio przy tej linii. Przekroczenia tych linii 
balkonami i wykuszami jak wy�ej, 

 
12) wysoko�� zabudowy – jest to wysoko�� mierzona od 

najni�szego poziomu terenu przylegaj�cego 
do budynku, do najwy�ej poło�onego punktu pokrycia 
dachu lub te� wysoko�� zabudowy okre�lona liczb� 
kondygnacji nadziemnych, 

 
13) urz�dzenia rekreacyjno - sportowe – oznaczaj� 

terenowe pola gier takich jak: koszykówka, siatkówka, 
tenis, ringo, mini golf itp. oraz urz�dzenia placów 
zabaw , rekreacji i wypoczynku, 

 
14) ziele� izolacyjna – jest to ziele� urz�dzona, niska i 

wysoka, komponowana z uwzgl�dnieniem izolacji 
akustycznej i widokowej terenów oraz kształtowania 
krajobrazu, 

 
15) intensywno�� zabudowy - suma powierzchni 

kondygnacji nadziemnych mierzona po obrysie 
budynku , podzielona przez całkowit� powierzchni� 
działki budowlanej, 

 
16) front działki – granica działki , która przylega do drogi, 

z której odbywa si� główny wjazd lub wej�cie na 
działk�, 

 
17) zabudowa nowoprojektowana – obejmuje obiekty  

w cało�ci nowe oraz rozbudow� kubatury obiektów 
istniej�cych. 

 
ROZDZIAŁ II 

Ustalenia planu 
 

§ 3. Ustala si� podstawowe przeznaczenie terenów: 
 
  1) MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
  2) U - usługi nieuci��liwe, 
  3) UT- usługi turystyki, sportu i rekreacji, 
  4) UP – teren urz�dzonego nabrze�a jeziora, 
  5) US – usługi sportu, 
  6) KD - drogi publiczne , ulice dojazdowe, 
  7) KDw - drogi wewn�trzne, 
  8) KP - publiczne ci�gi pieszo – jezdne, 
  9) K - tereny przeznaczone pod komunikacj�, w tym parkingi, 
10) KL – tereny lotniska, 
11) IT – tereny uj�� wody pitnej i dla przebiegu sieci oraz 

urz�dze� infrastruktury technicznej, 
12) LS - tereny lasu, 
13) PL - park le�ny, 
14) ZU - ziele� urz�dzona, 
15) ZN - ziele� naturalna, 
16) ZE - ziele� ekologiczna, 

17) ZI - ziele� izolacyjna, 
18) ZD – ogrody działkowe, 
19) WS - wody powierzchniowe. 
 

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, kształtowania przestrzeni publicznej oraz 
zasady tymczasowego zagospodarowania, urz�dzania i 
u�ytkowania terenów. 
 

1. W granicach planu zasady ochrony ładu 
przestrzennego okre�lone s� ustaleniami dotycz�cymi: 
 
  1) sposobów zagospodarowania i ochrony terenów zieleni, 

oznaczonych w rysunku planu symbolami LS, PL, ZU, 
ZN, ZE, ZI, ZD a w szczególno�ci wykorzystania terenów 
zieleni pod funkcj� wypoczynku i rekreacji, 

 
  2) przeznaczenia wydzielonych obszarów UT do 

wykorzystania pod usługi turystyki, sportu i rekreacji, 
 
  3) przeznaczenie wydzielonych obszarów UP pod teren 

urz�dzonych nabrze�y jeziora, 
 
  4) przeznaczenia wydzielonego obszaru U do 

wykorzystania pod usługi nieuci��liwe, 
 
  5) przeznaczenia wydzielonych obszarów o oznaczeniu 

MN pod zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn� 
adaptowan� i nowoprojektowan�, 

 
  6) przeznaczenia wydzielonych obszarów US do 

wykorzystania pod usługi sportu, 
 
  7) sposobów zagospodarowania terenów przeznaczonych 

pod komunikacj� i infrastruktur� techniczna, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami KD, KDw, 
K, KP, PP, IT, 

 
  8) przestrze� publiczn� w obr�bie planu stanowi� tereny: 

komunikacji i infrastruktury technicznej, oznaczone na 
rysunku planu symbolami KD, K, KP, PP, IT, oraz 
tereny LS, PL, ZU, ZN, ZE, b�d�ce we władaniu 
Gminy Olsztyn i Skarbu Pa�stwa, a tak�e tereny 
zieleni izolacyjnej ZI i tereny rekreacyjne UT i UP, 
pozostaj�ce we władaniu Gminy lub Skarbu Pa�stwa. 

 
2. W granicach planu wprowadza si� zakaz 

lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
za wyj�tkiem zaplecza budowy, obiektów wystaw i imprez 
plenerowych oraz obiektów dopuszczonych ustaleniami  
§ 5 i § 9. 
 

3. Realizowana zabudowa musi charakteryzowa� si� 
wysokim poziomem rozwi�za� architektonicznych 
 z uwzgl�dnieniem konkretnych warunków terenowych 
oraz wysokim standardem materiałów wyko�czeniowych. 
 

4. Na działce budowlanej przeznaczonej pod 
zabudow� jednorodzinn� mo�e by� zlokalizowany jeden 
budynek mieszkalny. 
 

5. Poszczególne tereny wydzielone liniami 
rozgraniczaj�cymi, s�siaduj�ce ze sob�, mog� by� 
zagospodarowane ł�cznie, jednak przy zachowaniu 
wymaganych dla poszczególnych terenów wska�ników 
zieleni i intensywno�ci zabudowy. 
 

6. W granicach planu wprowadza si� zakaz 
lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni 
sprzeda�y powy�ej 400 m². 
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7. Na terenie planu obowi�zuje zakaz lokalizacji 

reklam z nast�puj�cymi wyj�tkami: 
 
  - dopuszcza si� lokalizacj� reklam na budynku lub 

ogrodzeniu, o ł�cznej powierzchni reklamowej nie 
wi�kszej ni� 5 m2, wył�cznie w miejscach i w sposób 
okre�lony w projektach budowlanych tych obiektów lub 
w projekcie rozmieszczenia reklam na budynku lub 
ogrodzeniu, uzgodnionym z odpowiednimi słu�bami 
miejskimi, 

 
  - nie uznaje si� za reklam� nazw obiektu lub funkcji, 
 
  - dopuszcza si� szyldy o pow. do 0,6 m2, umieszczone 

na budynku lub ogrodzeniu w miejscu funkcjonowania 
firmy (szyld rozumiany jest jako płaski znak 
zawieraj�cy logo firmowe lub informacj� o nazwie 
firmy, rodzaju działalno�ci dacie zało�enia firmy), 

 
  - szyldy wymagaj� uzgodnienia tylko w przypadku 

zabudowy podlegaj�cej ochronie konserwatorskiej, 
 
  - dopuszcza si� umieszczenie na budynku po jednym 

szyldzie na jedn� firm�, 
 
  - reklamy umieszczone na markizach, namiotach  

i parasolach nie b�d� uznawane za reklamy pod 
warunkiem, �e b�d� umieszczone płasko na ich 
powierzchni, nie b�d� pod�wietlone i nie b�d� 
wykracza� poza ich obrys ich powierzchni, 

 
  - dopuszcza si� reklamy i logo firm towarzysz�ce 

czasowym imprezom plenerowym, 
 
  - nie uznaje si� za reklam� informacji turystycznej  

i systemu informacji miejskiej, 
 
  - dopuszcza si� reklamy wolnostoj�ce w pasach 

drogowych, uzgodnione z odpowiednimi słu�bami 
miejskimi, tak pod wzgl�dem lokalizacji jak i formy 
graficznej. 

 
8. Na terenie obj�tym planem obowi�zuj� ograniczenia 

wysoko�ci zabudowy i drzew, wynikaj�ce z wyznaczonych 
dla lotniska Dajtki powierzchni ograniczaj�cych tj.: 
 
  - „powierzchni podej�cia”, o nachyleniu 1:30, w której 

obowi�zuje zmienna dopuszczalna całkowita 
wysoko�� obiektów budowlanych i drzew (rozumiana 
jako wysoko�� rz�dnej terenu n.p.m. plus wysoko�� 
obiektu kubaturowego wraz z urz�dzeniami takimi jak: 
kominy, wywietrzniki, anteny reklamy itp., a dla 
obiektów innych wysoko�� najbardziej wysuni�tego 
elementu), 

 
  - „powierzchni bocznej przej�ciowej”, o nachyleniu 1:7, 

w której równie� obowi�zuj� powy�sze ograniczenia. 
 
Ponadto obiekty trudno dostrzegalne z powietrza – takie jak: 
wolno stoj�ce kominy, maszty, sieci/linie napowietrzne, 
anteny powinny mie� wysoko�� pomniejszon� o co najmniej 
10 m, w stosunku do dopuszczalnej, całkowitej wysoko�ci w 
miejscu ich lokalizacji. 
Na rysunku planu oznaczono zasi�g ww powierzchni, ich 
nachylenie oraz dopuszczalne całkowite wysoko�ci w 
wybranych punktach, 
Poza terenami gdzie maksymalna dopuszczalna 
wysoko�� jest zmienna, na obszarze planu, obowi�zuje 

stała dopuszczalna całkowita wysoko�� obiektów 
budowlanych i naturalnych – t.j. 178,00 m n.p.m. 
 

§ 5. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego. 
 

1. Funkcje usługowe w obr�bie planu nale�y 
projektowa� jako nieuci��liwe. 
 

2. Na obszarze obj�tym planem wskazuje si� 
nast�puj�ce tereny podlegaj�ce ograniczeniom 
dopuszczalnego poziomu hałasu z tytułu przepisów 
ochrony �rodowiska: 
 
  1) dla terenów MN, jak dla jak dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej, 
 
  2) dla terenu U, jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych, 
 
  3) dla terenów UT, UP jak dla terenów rekreacyjno- 

wypoczynkowych. 
 

3. Dla terenów przeznaczonych do zainwestowania 
zabudow� oraz terenów nabrze�a urz�dzonego UP 
obejmuj�cych pla�e i przystanie wprowadza si� nakaz 
odprowadzenia �cieków bytowych do sieci kanalizacji 
sanitarnej, z uwzgl�dnieniem ustale� zawartych w §8 
niniejszej uchwały. Na terenach UP, je�li budowa sieci 
kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie 
nieuzasadniona, dopuszcza si� stosowanie toalet o 
technologii ekologicznie czystej, zgodnie z odr�bnymi 
przepisami. 
 

4. Nakazuje si� odprowadzenie �cieków deszczowych 
z powierzchni utwardzonych ulic i parkingów do sieci 
kanalizacji deszczowej z uwzgl�dnieniem ustale�  
i wyj�tkami zawartymi w § 8. Zaleca si� miejscowe 
zagospodarowanie wód opadowych z pozostałych 
powierzchni. 
 

5. Teren opracowania wchodzi w skład jednego z 
głównych zbiorników wód podziemnych w kraju, na terenie 
opracowania znajduje si� wi�kszo�� studni miejskiego 
uj�cia wody pitnej „Zachód”-jednego z podstawowych uj�� 
wody pitnej dla Olsztyna. 
 

6. Dla terenów przeznaczonych do zainwestowania 
zabudow� ustala si� minimalny procent powierzchni 
biologicznie czynnej, okre�lony indywidualnie dla 
poszczególnych terenów w odpowiednich zapisach 
zawartych w § 9. 
 

7. Na terenach zabudowy mieszkaniowej, na terenach 
zieleni przyległych do zabudowy mieszkaniowej oraz w 
zasi�gu oznaczonych na rysunku planu powierzchni 
podej�cia i powierzchni bocznej przej�ciowej, 
wyznaczonych dla lotniska, wyklucza si� lokalizacj� 
nowych stacji bazowych telefonii komórkowej. 
 

8. W granicach planu linie telekomunikacyjne oraz 
elektroenergetyczne �redniego i niskiego napi�cia nale�y 
układa� doziemnie, a urz�dzenia telekomunikacyjne  
i elektroenergetyczne nale�y realizowa� jako naziemne 
lub wbudowane w zabudow�. 
 

9. Na terenach przeznaczonych pod zabudow� 
wprowadza si� zalecenie zachowania w maksymalnym 
stopniu istniej�cej zieleni wysokiej, z konieczno�ci� 
dostosowania jej wysoko�ci do wymaga� ruchu 
lotniczego, o których mowa w § 4 ust. 8. 
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10. Ziele� wysok� porastaj�c� przybrze�ny pas jeziora 

przeznacza si� do zachowania. Wyj�tek od powy�szej 
zasady stanowi ziele� s�siaduj�ca z punktami 
widokowymi, która mo�e by� cz��ciowo usuni�ta,  
w stopniu koniecznym do uzyskania wgl�dów na jezioro 
oraz ziele� koliduj�ca z funkcjonowaniem i 
zagospodarowaniem terenów UP, UT i KP. Niezb�dn� 
wycink� nale�y uzgodni� z odpowiednim organem 
ochrony �rodowiska. 
 

11. Strefy litoralne jezior poro�ni�te ro�linno�ci� 
szuwarow� oraz skarpy nadjeziorne wraz z zieleni�, która 
pełni funkcj� glebochronn� oraz wspomagaj�c� 
stateczno�� zbocza, nale�y chroni� w stanie naturalnym, 
jako szczególnie wa�ne dla �rodowiska przyrodniczego. 
Nie dotyczy to linii brzegowej terenów UP, UT i KP. 
 

12. Prace ziemne zmieniaj�ce naturalny układ terenu 
nale�y ograniczy� do niezb�dnych, w celu zachowania 
jego walorów krajobrazowych. 
 

13. Plan ustala dost�pno�� jeziora poprzez lokalizacj� 
przej�� pieszych, terenów ogólnodost�pnych 
i niezabudowanych, w sprawach nie rozstrzygni�tych 
planem, rozstrzygaj�ce s� przepisy odr�bne. 
 

14. Wyklucza si� stosowanie do celów grzewczych 
w�gla i paliw w�glopochodnych. 
 

15. Szczegółowe zasady ochrony �rodowiska, 
przyrody i krajobrazu dla terenów zieleni: 
 

L.p. 
SYMBOL, 

PRZEZNACZENIE 
TERENU 

ZASADY OCHRONY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) ZU1, ZU2, ZU3, ZU4, 
ZU5, ZU6, ZU7,ZU8, 
ziele� urz�dzona 

a) wprowadza si� zakaz zabudowy terenów 
obiektami budowlanymi oraz 
prowadzenia innych robót budowlanych 
za wyj�tkiem: 

    - zewn�trznych sieci uzbrojenia i 
urz�dze� infrastruktury technicznej,  

       w tym urz�dze� wodnych do regulacji 
poziomu wody, 

    - parkingów, dojazdów do parkingów, 
dojazdów na terenie  ZU1 - do działek  
zlokalizowanych na terenie UT1 i UT2, 

    - dojazdów do UT5 i UT4 po terenie ZU5, 
    - ł�czników mi�dzy zabudow� 

przyległych terenów usługowych, 
    - obiektów małej architektury, 
    - punktów widokowych, 
    - altan, 
    - �cie�ek pieszych, rowerowych, 
    - dojazdów technicznych, 
    - cieków wodnych i małych zbiorników 

wodnych słu��cych rekreacji, 
    - kładek i pomostów, 
    - urz�dze� rekreacyjno-sportowych, 
    - tarasów usług gastronomicznych 

zwi�zanych z obsług� przyległych 
terenów usługowych, 

b) na terenach ZU1, ZU5, ZU6, ZU8 lub 
ZE, s�siaduj�cych z czynnymi studniami 
gł�binowymi IT1, IT4, IT6 nale�y 
zabezpieczy� tereny rezerwowe o 
wymiarach 40x40m dla wykonania 
odwiertów zast�pczych. 

c) nakazuje si� utrzymanie naturalnego 
charakteru obrze�a jeziora i ochron� 
jego stref litoralnych, za wyj�tkiem 
terenów poło�onych bezpo�rednio przy 
pla�ach i przystaniach, 

d) na wybranych odcinkach �cie�ek 
oznaczonych jako ci�gi piesze 
dopuszcza si� realizacj� �cie�ki pieszo-
rowerowej, 

 

  e) na terenie ZU1 ci�g pieszo-rowerowy 
nale�y realizowa� w formie 
promenady – z utwardzon� 
powierzchni�, umo�liwiaj�c� 
realizacj� dojazdów technicznych, 
oraz z o�wietleniem typu parkowego i 
ławkami, 

f) urz�dzenia terenu wymienione w 
punkcie a) nale�y projektowa� 
w sposób skoordynowany z 
zagospodarowaniem s�siednich 
terenów usługowych, 

g) wprowadza si� zakaz podziału terenu 
na działki gruntu w rozumieniu 
przepisów o gospodarce 
nieruchomo�ciami, za wyj�tkiem 
podziałów dla realizacji praw 
własno�ci w zakresie obrotu cywilno-
prawnego – w celu regulacji granic 
miedzy s�siaduj�cymi 
nieruchomo�ciami a tak�e 
wydzielenia dojazdów wewn�trznych, 
pasów i terenów eksploatacyjnych 
infrastruktury, 

h) teren ZU3 nale�y traktowa� jako 
integraln� cz��� zagospodarowania 
przystani UT19, 

i) obsługa komunikacyjna z dróg 
publicznych lub poprzez dojazdy 
techniczne z przyległych terenów UT, 

j) nale�y uregulowa� ciek wodny, 
zlokalizowany na ZU7, ł�cz�cy jezioro 
Ukiel i jezioro Czarne. 

 
2) LS, 

teren lasu, obejmuj�cy 
tereny gospodarki le�nej, 
rekreacji i sportu 
 
PL, 
park le�ny obejmuj�cy 
tereny gospodarki le�nej, 
wypoczynku, rekreacji 
i sportu 
 
PL2, 
park le�ny 
zagospodarowany 
zgodnie z ograniczeniami 
wynikaj�cymi z Prawa 
Lotniczego. Tereny 
wypoczynku, rekreacji 
i sportu 
 
ZN1, ZN2, ZN3 
tereny zieleni naturalnej z 
elementami 
zagospodarowania 
wypoczynku, rekreacji i 
sportu 

a) wprowadza si� zakaz zabudowy 
terenu obiektami budowlanymi oraz 
prowadzenia innych robót 
budowlanych za wyj�tkiem: 

    - zewn�trznych sieci uzbrojenia i 
urz�dze� infrastruktury technicznej, 
w tym urz�dze� wodnych do 
regulacji poziomu wody, 

    - urz�dze� zwi�zanych z obsług� 
turystyki wodnej, obejmuj�cych 
pomosty, kanały i zbiorniki wodne, 
place postojowe łódek i kajaków – 
na terenie ZN3, który nale�y 
traktowa� jako integraln� cz��� 
zagospodarowania przystani UT19, 

    - urz�dze� rekreacyjno-sportowych,  
w tym urz�dze� techniczno-
funkcjonalnych do nart wodnych, 
które mog� by� zlokalizowane na 
nabrze�u Zatoki Miłej, 

    - obiektów małej architektury, 
    - tarasów usług gastronomicznych, 
    - dojazdów technicznych, 
    - ci�gów pieszych, tras rowerowych,     

nartostrad, 
    - punktów widokowych, 
    - o�wietlenia, 
    - tablic informacyjnych, 
    - sanitariatów, 
b) realizacj� urz�dze� techniczno- 

sportowych na Zatoce Miłej nale�y 
poprzedzi� wykonaniem bada�, które 
maj� stwierdzi�, czy wyst�puj� tam 
gatunki ptaków obj�te ochron� 
prawn� i czy proponowane inwestycje 
mog� stanowi� dla nich zagro�enie, 

c) nakazuje si� utrzymanie naturalnego 
charakteru obrze�a jeziora i ochron� 
jego stref litoralnych, na odcinkach 
strefy przybrze�nej przyległej do 
terenów PL i ZN, poło�onej 
w zachodniej cz��ci planu i wokół 
Zatoki Miłej, za wyj�tkiem terenów 
poło�onych bezpo�rednio przy 
pla�ach i przystaniach, 

d) na terenie PL2 poło�onym w strefie 
powierzchni podej�� i powierzchni 
bocznych przej�ciowych wyznaczonych 
dla lotniska obowi�zuj� ograniczenia 
wynikaj�ce z art. 87 Prawa 
Lotniczego, polegaj�ce na 
wykluczeniu gospodarki le�nej. 
W obszarze istniej�cych przeszkód 
naturalnych okre�lonych w 
dokumentacji rejestracyjnej lotniska i  
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      oznaczonych na rysunku planu, nakazuje si� 
eliminacj� przeszkód poprzez usuni�cie 
drzewostanu, mog�cego stanowi� przeszkod� 
lotnicz�. Na pozostałym obszarze, 
zagospodarowanie istniej�cych drzewostanów 
oraz projektowanie wypoczynku, rekreacji 
i sportu musi uwzgl�dnia� warunki jakie 
powinny spełnia� obiekty budowlane i naturalne 
w otoczeniu lotniska. Na cało�ci obszaru PL2 
obowi�zuje zakaz budowy obiektów mog�cych 
stanowi� przeszkody lotnicze (w tym wie� 
widokowych, masztów infrastruktury radiowo-
telewizyjnej i masztów o�wietleniowych nie 
zwi�zanych z funkcjonowaniem lotniska), 

e) na terenach le�nych LS i PL zasady ochrony i 
gospodarowania okre�la ustawa o lasach oraz 
przepisy z zakresu ochrony gruntów rolnych 
i le�nych, 

 f) na terenach LS, PL, PL2, ZN wprowadza si� zakaz 
lokalizacji reklam, 

g) na terenie PL, s�siaduj�cym z czynn� studni� 
gł�binow� IT8, mo�e zaj�� konieczno�� 
zarezerwowania terenu i wykonania odwiertu 
zast�pczego, 

h) oznaczony na rysunku planu przebieg �cie�ek 
pieszych i rowerowych na terenie zieleni jest 
orientacyjny, do u�ci�lenia w projekcie 
budowlanym, 

 i) na wybranych odcinkach �cie�ek oznaczonych 
jako ci�gi piesze dopuszcza si� realizacj� 
�cie�ki pieszo - rowerowej, 

 j) w projektowaniu �cie�ki pieszo-rowerowej 
nale�y przyj�� zasad� prowadzenia �cie�ki 
rowerowej w maksymalnym stopniu rozdzielnie 
od ci�gu pieszego, 

k) zagospodarowanie wydzielonych fragmentów 
terenu nale�y realizowa� w oparciu o koncepcje 
projektowe, obejmuj�ce główne powi�zania 
piesze i szlaki rowerowe cało�ci terenów 
obj�tych ustaleniem, 

 l) ustala si� ochron� i wykorzystanie w 
zagospodarowaniu terenów zieleni istniej�cych 
zadrzewie� i zakrzewie�, z uwzgl�dnieniem 
zastrze�e� § 5 ust. 9, 

m) realizacja zagospodarowania terenu i robót 
wymienionych w punktach a) i d) wymaga 
uzgodnienia z odpowiednim organem ochrony 
�rodowiska w przypadku konieczno�ci wycinki 
zadrzewie� i zakrzewie�, 

n) wprowadza si� zakaz podziału terenu na działki 
gruntu w rozumieniu przepisów o gospodarce 
nieruchomo�ciami za wyj�tkiem podziałów w celu 
regulacji granic miedzy s�siaduj�cymi 
nieruchomo�ciami oraz dla realizacji dróg 
wewn�trznych, przej�� pieszych i uzbrojenia, 

o) zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
    - obsługa terenów PL przewidziana jest 

z terenów komunikacji publicznej 4KD15, 
3KD20, 3KD15, 2KD15, 1KD15 i KD12, dojazd 
techniczny do terenu ZN1 po terenie PL lub 
przyległych terenach usługowych, obsługa 
terenu ZN2 drog� 4KD15, 

    - na terenie zieleni nie przewiduje si� lokalizacji 
dróg dost�pnych komunikacji samochodowej, 
za wyj�tkiem niezb�dnych dojazdów 
technicznych, realizowanych jako ci�gi pieszo-
jezdne, 

    - dla potrzeb osób odwiedzaj�cych przewiduje 
si� parkingi na terenach K2, K4, K5, K7, K8. 

 
3) ZE 

ziele� o 
charakterze 
ekologicznym 

a) rozlewisko rzeki Kortówki, ostoja ptaków, teren 
utrzymany w charakterze naturalnym, 

b) obwi�zuje zakaz wprowadzania zmian w 
zagospodarowaniu terenu, zabudowy oraz 
zmian stosunków wodnych za wyj�tkiem: 

    - zmian wynikaj�cych z funkcjonowania 
rozlewiska jako naturalnego zbiornika 
retencyjnego, 

    - urz�dze� wodnych do regulacji poziomu wody 
jeziora Ukiel i rzeki  Korówki, 

c) na terenie ZE, s�siaduj�cym z czynn� studni� 
gł�binow� IT4, mo�e zaj�� konieczno�� 
zarezerwowania terenu i wykonania odwiertu 
zast�pczego, 

 

 
 
 

4) ZD 
istniej�ce ogrody 
działkowe 

a) teren ogrodów działkowych adaptuje si� w 
zaktualizowanych granicach. 
Zagospodarowanie i zabudowa nie mog� 
odbiega� od zasad okre�lonych w ustawie o 
rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 169, poz. 1419 ze zmianami), 
oraz w przepisach odr�bnych, dotycz�cych 
ogrodów działkowych. 

b) na terenach zieleni izolacyjnej lub ogrodów 
działkowych, s�siaduj�cych  
z czynnymi studniami gł�binowymi IT3, IT5 
nale�y zabezpieczy� tereny rezerwowe o 
wymiarach 40 x 40 m dla wykonania 
odwiertów zast�pczych. 

 
5) ZI 

ziele� izolacyjna 
towarzysz�ca 
komunikacji 

a) wprowadza si� zakaz zabudowy terenów 
obiektami budowlanymi oraz prowadzenia 
robót budowlanych za wyj�tkiem: 

    - zewn�trznych sieci uzbrojenia i urz�dze� 
infrastruktury technicznej, 

    - obiektów małej architektury, 
    - przej�� pieszych, �cie�ek rowerowych, 
    - przystanków autobusowych, 
    - zjazdów indywidualnych i dróg 

wewn�trznych, 
b) na terenach zieleni izolacyjnej lub ogrodów 

działkowych, s�siaduj�cych z czynnymi 
studniami gł�binowymi IT3, IT5, IT8 nale�y 
zabezpieczy� tereny rezerwowe o 
wymiarach 40x40m dla wykonania 
odwiertów zast�pczych. 

c) wprowadza si� nakaz ochrony i 
wykorzystania w zagospodarowaniu terenu 
istniej�cych zadrzewie� i zakrzewie�, 
za wyj�tkiem wycinki niezb�dnej do 
realizacji robót wymienionych w podpunkcie 
a) lub obni�enia zadrzewienia z 
dostosowaniem do wymaga� ruchu 
lotniczego, o których mowa w § 4 
ust. 8, co wymaga uzgodnienia z 
odpowiednim organem ochrony �rodowiska, 

d) ziele� nale�y komponowa� z 
uwzgl�dnieniem izolacji akustycznej i 
widokowej, 

e) wprowadza si� zakaz podziału terenu na 
działki gruntu w rozumieniu przepisów o 
gospodarce nieruchomo�ciami za wyj�tkiem 
regulacji granic miedzy s�siaduj�cymi 
nieruchomo�ciami oraz podziału 
nieruchomo�ci na odr�bne działki dla 
realizacji dróg wewn�trznych, przej�� 
pieszych i uzbrojenia. 

6) WS 
wody 
powierzchniowe 
- ustalenia dla linii 
brzegowej 
 

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

b) dopuszczalne s� zmiany linii brzegowej 
wynikaj�ce z zagospodarowania terenów 
przyległych, 

c) nakazuje si� utrzymanie naturalnego 
charakteru obrze�a jeziora i ochron� jego 
stref litoralnych, za wyj�tkiem terenów 
poło�onych bezpo�rednio przy pla�ach i 
przystaniach, 

d) dopuszczalna jest regulacja i wycinka zieleni 
istniej�cej w linii brzegowej, wynikaj�ca z 
ustale� niniejszego planu, 

e) w strefie brzegowej dopuszczalna jest 
budowa nast�puj�cych urz�dze� i obiektów: 

    - kładek ł�cz�cych brzegi jeziora, zgodnie z 
orientacyjnym oznaczeniem na rysunku 
planu, 

    - pomostów, urz�dze� do rekreacji i obsługi 
sportów wodnych, 

    - hangaru przy terenie UT19, 
    - urz�dze� wodnych do regulacji poziomu 

wody, 
    - urz�dze� zwi�zanych z prowadzeniem 

gospodarki rybackiej, obejmuj�cych mał� 
przysta� z pomostem i budynek 
gospodarczy na wodzie. 

 

 
§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
 

1. W obr�bie planu znajduj� si� budynki wpisane do 
gminnej ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu. 
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2. Ka�da działalno�� budowlana w odniesieniu do 
obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków i 
obiektów wpisanych do rejestru zabytków podlega 
uzgodnieniu w fazie projektu koncepcyjnego oraz 
budowlanego z odpowiednimi słu�bami konserwatorskimi 
- w ramach obowi�zuj�cych aktualnie kompetencji. Słu�by 
ochrony zabytków zapewni� mo�liwo�� uzyskania 
wst�pnych warunków konserwatorskich dla planowanych 
inwestycji oraz okre�l�, w razie potrzeby, konieczno�� 
i zakres sporz�dzenia dokumentacji konserwatorskiej 
obiektów. 
 

3. W granicach planu nie wyst�puj� dobra kultury 
współczesnej wymagaj�ce ochrony. 
 

4. Na terenie planu wyst�puje stanowisko 
archeologiczne, znajduj�ce si� w wojewódzkiej ewidencji 
zabytków – jego obszar oznaczono na rysunku planu. 
 

5. Wszelkie inwestycje na obszarze stanowiska 
archeologicznego wymagaj� poprzedzenia ich 
archeologicznymi badaniami sonda�owymi, na które 
nale�y uzyska� pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, a wyniki których pozwol� na wydanie dalszych 
warunków konserwatorskich co do przyszłego 
zagospodarowania terenu. 
 

§ 7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci. 
 

1. Ustala si� mo�liwo�� podziałów działek po liniach 
rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym przeznaczeniu, o ile 
nie narusza to przepisów odr�bnych. 
 

2. Nowe, samodzielne działki mog� stanowi� tylko te 
cz��ci terenu, których wielko��, cechy geometryczne, 
dost�p do drogi publicznej i wyposa�enie w urz�dzenia 
infrastruktury technicznej spełniaj� wymogi realizacji 
obiektów budowlanych, wynikaj�cych z niniejszego planu i 
przepisów odr�bnych. 
 

3. Dla terenów przeznaczonych pod zabudow�, 
dopuszcza si� ł�czenie istniej�cych działek lub ich cz��ci 
w celu powi�kszenia działek przeznaczonych pod 
zabudow� oraz regulacji granic mi�dzy s�siednimi 
nieruchomo�ciami. Dopuszcza si� tak�e wydzielenie 
własno�ci poszczególnych budynków, je�li jest to zgodne 
z ustaleniami planu. 
 

4. Dopuszcza si� podział nieruchomo�ci na odr�bne 
działki dla realizacji dróg wewn�trznych, przej�� pieszych i 
uzbrojenia. 
 

5. Szczegółowe zasady podziału nieruchomo�ci 
okre�lone s� w ustaleniach § 5 i § 9 dla terenów 
wydzielonych liniami rozgraniczaj�cymi. 
 

6. Minimalne wielko�ci wydzielanych działek nie 
dotycz� działek pod drogi wewn�trzne , przej�cia piesze, 
urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

7. W planie nie wyznacza si� granic obszarów 
wymagaj�cych obowi�zkowo przeprowadzenia scale� i 
podziałów nieruchomo�ci. 
 

§ 8. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej. 
 

1. Podstaw� ustale� planu s� Programy Rozbudowy: 
Wodoci�gów, Kanalizacji Sanitarnej i Kanalizacji Deszczowej 
oraz Plan Zaopatrzenia w Ciepło miasta Olsztyna. 
 

2. W granicach planu ka�da z działek budowlanych, 
przeznaczonych pod zabudow� budynkami przeznaczonymi 
na pobyt ludzi, powinna mie� zapewnion� mo�liwo�� 
przył�czenia uzbrojenia działki lub bezpo�rednio budynku do 
zewn�trznych sieci: elektroenergetycznej, wodoci�gowej i 
kanalizacji sanitarnej. 
 

3. W granicach planu zakazuje si� stosowania: 
indywidualnych uj�� wody, zbiorników bezodpływowych 
na gromadzenie �cieków sanitarnych i indywidualnych 
oczyszczalni �cieków za wyj�tkiem terenów oznaczonych 
symbolami: ZU, PL, PL2, UT20, UT21, UT22, UT23 i UP, 
na których dopuszcza si� lokalizacj� punktów czerpania 
wody z wód powierzchniowych do celów 
przeciwpo�arowych, technologicznych i porz�dkowych 
oraz stosowanie toalet o technologii ekologicznie czystej, 
zgodnie z odr�bnymi przepisami. 
 

4. Zaopatrzenie w ciepło ka�dej z działek budowlanych 
przeznaczonych na pobyt ludzi nale�y zapewni� z 
indywidualnych lub ze scentralizowanych, 
niskoemisyjnych �ródeł ciepła. 
 

5. Zaopatrzenie w wod� działek budowlanych w obr�bie 
planu nale�y przewidzie� z istniej�cej i planowanej do 
realizacji sieci wodoci�gowej rozdzielczej. Zgodnie z 
Programem rozbudowy sieci wodoci�gowej miasta Olsztyna 
realizowany jest ruroci�g tranzytowy od SUW Zachód do 
zbiorników SW „Jaroty” o �rednicy 600 mm. 
 

6. Odprowadzenie wód opadowych: 
 
  1) wprowadza si� nakaz odprowadzenia �cieków 

deszczowych z istniej�cych i projektowanych powierzchni 
szczelnych ulic, placów i parkingów do sieci kanalizacji 
deszczowej poza wyj�tkami podanymi w punkcie 6.2 . 
Zaleca si� stosowanie miejscowej retencji wód 
opadowych oraz miejscowe zagospodarowanie wód 
opadowych z pozostałych powierzchni, 

 
  2) dla terenów:, UP1, UP2, UP4, UP5, UP6, UT7, UT10, 

UT11, UT13, UT14, UT15, UT16, UT17, UT18, UT19, 
K6, K8, 3KD15, 3KD20, 4KD15, KDW odbiornikiem 
oczyszczonych �cieków deszczowych b�dzie jezioro 
Ukiel. Stopie� oczyszczenia tych �cieków powinien by� 
zgodny z wła�ciwymi przepisami odr�bnymi, 

 
  3) zgodnie z Programem rozbudowy kanalizacji 

deszczowej miasta Olsztyna istnieje potrzeba 
przebudowy kanału deszczowego nr 21 dn 600/800 
mm na dn 1000 mm oraz kanału deszczowego nr 41e 
dn 500/21000/1200 mm na dn 800/1400 mm . 

 
7. Odprowadzenie �cieków sanitarnych: 

 
  1) odprowadzenie �cieków sanitarnych z budynków z 

pomieszczeniami przeznaczonymi na stały lub 
czasowy pobyt ludzi przewiduje si� do miejskiej 
kanalizacji sanitarnej w oparciu o istniej�cy i 
projektowany system kanalizacji komunalnej; 

 
  2) zgodnie z Programem rozbudowy kanalizacji 

sanitarnej odbiornikami �cieków sanitarnych b�d� (….) 
istniej�ce kolektory nr J i J-2; 

 
  3) na terenach UP, je�li budowa sieci kanalizacyjnej jest 

technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, 
dopuszcza si� stosowanie toalet o technologii 
ekologicznie czystej, zgodnie z odr�bnymi przepisami; 
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  4) 	cieki sanitarne z budynków znajduj�cych si� na 
istniej�cym lotnisku (poza planem) nale�y odprowadzi� 
do miejskiej kanalizacji poprzez projektowany kolektor w 
ulicy KD15 i lokaln� przepompowni� �cieków. Dopuszcza 
si� grawitacyjne odprowadzenie �cieków poprzez las po 
wykonaniu inwentaryzacji zieleni i uzyskaniu niezb�dnych 
uzgodnie�. 

 
8. Zasady przył�cze� do sieci, o których mowa w 

punktach: 5, 6 i 7, powinny by� okre�lone w stosownych 
warunkach technicznych wydawanych na podstawie 
wła�ciwych przepisów odr�bnych. 
 

9. Zaopatrzenie w ciepło projektowanej zabudowy 
realizowa� z sieci cieplnej lub indywidualnie w oparciu o 
gaz ziemny, olej opałowy, drewno, energi� elektryczn� lub 
odnawialne �ródła energii. 
 

10. Zaopatrzenie w gaz przewodowy: 
 
  1) adaptuje si� istniej�cy w granicach planu układ sieci 

gazowej niskiego i �redniego ci�nienia, 
 
  2) istniej� techniczne mo�liwo�ci zasilenia z sieci 

gazowej odbiorników gazowych na terenach w 
granicach planu - zgodnie z warunkami technicznymi i 
ekonomicznymi okre�lonymi przez operatora sieci, 

 
  3) nale�y zachowa� normatywne odległo�ci projektowanych 

urz�dze� i obiektów od istniej�cej sieci gazowej na 
podstawie odpowiednich przepisów, 

 
  4) dopuszcza si� przebudow� istniej�cej sieci gazowej z 

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

 
11. Zaopatrzenie w energi� elektryczn� i sieci 

telekomunikacyjne: 
 
  1) linie telekomunikacyjne i energetyczne w granicach 

planu nale�y projektowa� jako podziemne z 
rozprowadzeniem w terenach przeznaczonych pod 
ci�gi komunikacyjne i tereny zieleni, 

 
  2) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� 

infrastruktury telekomunikacyjnej i energetycznej na 
terenach przeznaczonych pod zabudow�, 

 
  3) w przypadku kolizji projektowanych obiektów z 

istniej�cymi liniami lub urz�dzeniami 
telekomunikacyjnymi i energetycznymi nale�y je 
przebudowa� i dostosowa� do projektowanego 
zagospodarowania, zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami, normami i warunkami przebudowy, 

 
  4) cało�� kosztów zwi�zanych z przebudow� i 

zabezpieczeniem istniej�cych urz�dze� i linii 
telekomunikacyjnych i energetycznych ponosi Inwestor. 

 
12. Realizacj� zewn�trznych sieci i urz�dze� 

technicznego uzbrojenia terenu wraz z przył�czeniami 
działek budowlanych w zakresie zaopatrzenia w: energi� 
elektryczn�, energi� ciepln� i gaz przewodowy zapewniaj� 
odpowiednio wła�ciwe przedsi�biorstwa energetyczne w 
trybie przepisów prawa energetycznego. 
 

13. Ustalonymi w planie obszarami lokalizacji w/w sieci 
i urz�dze� s� tereny w liniach rozgraniczaj�cych dróg 
publicznych i przej�� pieszych oraz tereny zieleni  oraz 

wyodr�bniony teren infrastruktury technicznej o 
nast�puj�cym przeznaczeniu:  

 
L.P. SYMBOL PRZEZNACZENIE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 
1) IT1, IT2, 

IT3, IT4, 
IT5, IT6, 
IT8 
 

Tereny istniej�cych, czynnych studni gł�binowych uj�cia 
wody „Zachód” wraz ze strefami ochrony bezpo�redniej o 
wymiarach 20×20 m – adaptowane. 
Tereny nie podlegaj� innemu przeznaczeniu i mog� by� 
wykorzystywane wył�cznie dla potrzeb eksploatacyjnych 
studni. 
Dla ka�dego z tych terenów przewiduje si� tereny 
rezerwowe o wymiarach 40×40 m dla odwiercenia 
otworów zast�pczych: 
dla terenu IT1 - teren rezerwowy na terenie ZU1 
dla terenu IT2 - teren rezerwowy na terenie U1 lub na 
terenie poza planem (przylegaj�cym do terenów 
kolejowych) 
dla terenu IT3 - teren rezerwowy na terenie ZI lub ZD 
dla terenu IT4 - teren rezerwowy na terenie ZU5, ZU8 lub ZE 
dla terenu IT5 - teren rezerwowy na terenie ZI lub ZD 
dla terenu IT6 - teren rezerwowy na terenie ZU6 
dla terenu IT8 - teren rezerwowy na terenie ZI lub PL; 
wy�ej wymienione tereny, do czasu realizacji studni 
rezerwowych, mog� by� zagospodarowane jako ziele� 
niska. 
 

2) IT7 Teren przeznaczony na prowadzenie i eksploatacj� sieci 
infrastruktury technicznej. 
Teren na fragmencie nale�y zagospodarowa� jako ci�g 
pieszo-rowerowy (zgodnie z rysunkiem planu), pozostała 
cz��� mo�e by� zagospodarowana jako ziele� niska lub 
wykorzystana na potrzeby komunikacji . 

 
14. W uzasadnionych technicznie przypadkach 

dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury 
technicznej w pozostałych terenach funkcyjnych nie 
wymienionych w powy�szych zasadach obsługi. 
 

15. Zapewnienie technicznych pasów eksploatacyjnych 
dla istniej�cego i projektowanego uzbrojenia jest 
obowi�zuj�ce dla całego planu. Przebieg sieci, lokalizacja 
urz�dze� infrastruktury technicznej i szeroko�ci pasów 
eksploatacyjnych sieci u�ci�li� na etapie projektu 
budowlanego na podstawie warunków wydanych przez 
dysponenta sieci. Zapewnienie pasów eksploatacyjnych 
obowi�zuje równie� przy projektowaniu i realizacji trwałych 
elementów zagospodarowania terenu w postaci: tarasów, 
małej architektury, urz�dze� sportowo-rekreacyjnych, 
ogródków kawiarnianych, itp. na terenach zieleni. 
 

16. Prowadzenie sieci uzbrojenia na terenach 
projektowanych ulic wymaga opracowania kompleksowego 
projektu zagospodarowania ulicy wraz z uzbrojeniem. 
 

§ 9. Obowi�zuj� ustalenia szczegółowe dla 
poszczególnych terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczaj�cymi i oznaczonych symbolami: 
 
 

L.p. 
SYMBOL, 

PRZEZNACZENIE 
TERENU 

ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. UP1, UP2, UP4, UP5, UP6 
funkcja podstawowa: 
teren urz�dzonego 
nabrze�a 
 

1) Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

    a) teren ogólnodost�pny, nieogrodzony, 
zagospodarowany jako pla�a i ziele� 
urz�dzona lub pomosty, wraz z 
urz�dzeniami do obsługi sprz�tu 
pływaj�cego, 

    b) na terenie UP2, w strefie nabrze�a, 
nale�y realizowa� marin� pla�y 
miejskiej, 

    c) w zagospodarowaniu terenu nale�y 
przewidzie� ci�gi piesze i pieszo-
rowerowe w miejscach okre�lonych na 
rysunku planu, 

    d) prowadzenia �cie�ki rowerowej w 
maksymalnym stopniu rozdzielnie 
od ci�gu pieszego, 
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      e)na terenie UP2 ci�g pieszo-rowerowy 
nale�y realizowa� w formie promenady 
– z utwardzon� powierzchni�, 
umo�liwiaj�c� realizacj� dojazdów 
technicznych, oraz z o�wietleniem typu 
parkowego i ławkami, 

    f) dopuszczalne s� zmiany linii brzegowej 
wynikaj�ce z zagospodarowania 
terenów przyległych, 

    g) wprowadza si� zakaz zabudowy terenu 
obiektami budowlanymi oraz 
prowadzenia innych robót budowlanych 
za wyj�tkiem: 

        - zewn�trznych sieci uzbrojenia i 
infrastruktury technicznej, w tym 
urz�dze� wodnych do regulacji 
poziomu wody, 

        - urz�dze� zwi�zanych z obsług� 
sprz�tu pływaj�cego, obejmuj�cych 
m.in. dojazdy, urz�dzenia słu��ce do 
spuszczania łodzi na wod�, pomosty, 
kanały wodne, place postojowe łódek 
i kajaków, odbiór �cieków i odpadków 
oraz innych urz�dze� zwi�zanych z 
zagospodarowaniem przystani, 

        - stacji paliw i dystrybucji gazu na 
terenie UP2, dla potrzeb jednostek 
pływaj�cych, 

        - zjazdów do jeziora dla słu�b 
ratowniczych, obligatoryjnych na 
terenach UP2 i UP5, 

        - urz�dze� zwi�zanych z 
prowadzeniem gospodarki rybackiej, 
obejmuj�cych dojazd techniczny do 
brzegu, niewielk� przysta� z 
pomostem i budynkiem 
gospodarczym na wodzie, 

        - robót zwi�zanych ze zmian� linii 
brzegowej, 

        - urz�dze� sportowo-rekreacyjnych, 
        - ci�gów pieszych, tras rowerowych,  

przejazdów kołowych realizowanych 
w formie ci�gów pieszo-jezdnych, 

        - zaplecza sanitarnego, 
        - ogródków kawiarnianych, 
        - obiektów małej architektury, 
    h) w przypadku s�siedztwa z terenami 

UT, tereny nale�y zagospodarowywa� 
ł�cznie, 

    i) hangar istniej�cy na terenie UP2,  
przylegaj�cy do UT4, mo�e by� 
u�ytkowany w sposób dotychczasowy, 
do momentu realizacji bazy  sprz�tu 
pływaj�cego na terenie UT4 wraz z 
urz�dzeniem przystani na terenie UP2, 

    j) fragment terenu UP2 podlega 
ograniczonemu u�ytkowaniu, 
ze wzgl�du na istniej�c� studni� 
publiczn� do której nale�y zapewni� 
dost�pno�� eksploatacyjn� oraz stref� 
ochronn� wg warunków dysponenta 
studni, 

    k) na terenie UP6 mog� by� realizowane 
urz�dzenia techniczno- funkcjonalne 
do nart wodnych. 

 
2) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: 
wprowadza si� zakaz podziału terenu na działki 
gruntu w rozumieniu przepisów o gospodarce 
nieruchomo�ciami za wyj�tkiem: 
 
 - podziałów w celu wydzielenia dojazdów 

wewn�trznych, 
 - podziałów oznaczonych postulowanymi 

liniami podziałów, 
 - pasów i terenów eksploatacyjnych 

infrastruktury, 
 - regulacji granic mi�dzy s�siednimi 

nieruchomo�ciami, w tym ł�czenia cz��ci 
działek. 

 
3) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
    a) obsługa terenów z dróg publicznych, 

dopuszcza si� dojazdy przez s�siednie 
terenach UT- wg zapisów 
szczegółowych a tak�e dojazd 
techniczny po terenie PL, 

    b) parking dla obsługi terenu – jak w 
ustaleniach dla przyległych terenów UT. 

 

2. UT1, UT2 
funkcja podstawowa: 
usługi turystyki, sportu i 
rekreacji, obiekty 
kubaturowe przystani 
wodnej, o�rodek 
szkoleniowy: 
- pomieszczenia do 

przechowywania i 
obsługi sprz�tu 
pływaj�cego, 

- pomieszczenia 
klubowe i szkoleniowe, 

- gastronomia, 
zaplecze sanitarne i 

gospodarcze, 
- obiekty hotelarskie. 

1) Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

    a) maksymalna wysoko�� zabudowy do 
trzech nadziemnych kondygnacji 
u�ytkowych, ale nie wi�cej ni� 12 m, 

    b) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala 
si� jako to�same z liniami 
rozgraniczaj�cymi terenu, 

    c) teren nale�y zagospodarowa� w 
powi�zaniu z s�siednim terenem 
nabrze�a UP1, 

    d) fragmenty działki nr 12/2 obr. 36, 
obj�te funkcjami UT1 i UT2 nie mog� 
stanowi� samodzielnych działek 
budowlanych, 

    e) ciek wodny na terenie UT2 nale�y 
uregulowa�, 

    f) na terenie dopuszcza si� dojazdy do UP1. 
 
2) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: 
wprowadza si� zakaz podziału terenu na działki 
gruntu w rozumieniu przepisów o gospodarce 
nieruchomo�ciami za wyj�tkiem: 
 - podziałów w celu wydzielenia dróg, dojazdów 

wewn�trznych i pasów eksploatacyjnych 
infrastruktury technicznej, 

 - regulacji granic mi�dzy s�siednimi 
nieruchomo�ciami, w tym ł�czenia cz��ci 
działek, 

 - podziału terenu zagospodarowanego wg 
ustale� planu, w przypadku konieczno�ci 
wydzielenia własno�ci poszczególnych 
obiektów. 

 
3) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
    a) dojazd z terenu K1 po terenie ZU1 oraz 

ci�giem pieszo-jezdnym KP, 
    b) niezb�dne miejsca postojowe w ilo�ci 

co najmniej 4 m.p. na 10 łó�ek dla 
obiektów hotelarskich oraz min. 1 m.p. 
na 100 m² powierzchni przewidzianej 
na pobyt ludzi, w przypadku funkcji 
innych ni� hotelowe, nale�y realizowa� 
w granicach terenu obj�tego 
ustaleniem oraz na terenie ZU1 i na 
terenach komunikacji K1. 

3. UT3 
funkcja podstawowa: 
usługi turystyki: 
- gastronomia, 
- przysta�, 
- obiekty hotelarskie. 

1) Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

    a) maksymalna wysoko�� zabudowy do 
trzech nadziemnych kondygnacji 
u�ytkowych, ale nie wi�cej ni� 12 m, 

    b) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala 
si� jako to�same z liniami 
rozgraniczaj�cymi terenu, 

    c) teren nale�y zagospodarowa� w 
powi�zaniu z s�siednim terenem 
nabrze�a UP1, 

    d) na terenie dopuszcza si� dojazdy do UP1. 
 
2) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: 
wprowadza si� zakaz podziału terenu na działki 
gruntu w rozumieniu przepisów o gospodarce 
nieruchomo�ciami, za wyj�tkiem: 
 - podziałów w celu wydzielenia dróg, dojazdów 

wewn�trznych i pasów eksploatacyjnych 
infrastruktury technicznej, 

 - regulacji granic mi�dzy s�siednimi 
nieruchomo�ciami, w tym ł�czenia cz��ci 
działek, 

 - podziału terenu zagospodarowanego wg 
ustale� planu, w przypadku konieczno�ci 
wydzielenia własno�ci poszczególnych 
obiektów. 

 
3) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
    a) dojazd ci�giem pieszo- jezdnym KP, 
    b) niezb�dne miejsca postojowe w ilo�ci 

co najmniej 4 m.p. na 10 łó�ek dla 
obiektów hotelarskich oraz min. 1 m.p. 
na 100 m² powierzchni przewidzianej 
na pobyt ludzi, w przypadku funkcji 
innych ni� hotelowe, nale�y realizowa� 
w granicach terenu UT3. 
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4. UT4 
funkcja podstawowa: 
usługi turystyki : 
- pla�a miejska wraz z 

urz�dzeniami j� 
obsługuj�cymi, 

- zabudowa    
administracyjna, 

- zabudowa zaplecza 
sanitarno-
gospodarczego, 

- hangar na sprz�t 
pływaj�cy, 

   pomieszczenia 
klubowe, sportu i 
rekreacji, 

- pomieszczenia 
ratownictwa wodnego, 

- handel, 
- gastronomia, 
 

1) Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

    a) teren obejmuje pla�� rekreacyjn� wraz 
z towarzysz�c� zabudow� 
administracyjno-socjalno-usługow�, 

    b) obiekt na nabrze�u przeznacza si� na 
kapitanat, hangar na sprz�t pływaj�cy, 
pomieszczenia ratownictwa wodnego , 
funkcje administracyjno- socjalne na 
potrzeby pla�y miejskiej i mariny 
zlokalizowanej na UP2, 

    c) na terenie UT4 ci�g pieszo-rowerowy 
nale�y realizowa� w formie promenady 
– z utwardzon� powierzchni�, 
umo�liwiaj�c� realizacj� dojazdów 
technicznych, oraz z o�wietleniem typu 
parkowego i ławkami, 

    d) zagospodarowanie wydzielonych 
fragmentów terenu nale�y realizowa� w 
oparciu o koncepcj� programowo-
architektoniczn� cało�ci terenu pla�y, 

    e) zabudow� kubaturow� na terenie UT4 
dopuszcza si� w miejscach 
wyznaczonych nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy, 

    f) do momentu realizacji w/w zabudowy 
kubaturowej, dopuszcza si� istniej�ce 
punkty gastronomiczne, 

    g) zagospodarowanie terenu UT4 nale�y 
projektowa� w sposób zintegrowany z 
zagospodarowaniem przyległych 
terenów zieleni ZU5 i ZU6, 

    h) maksymalna wysoko�� zabudowy: 
        - dla obiektu wytyczonego przy 

nabrze�u – dwie kondygnacje 
nadziemne, z mo�liwo�ci� 
podwy�szenia o jedn� kondygnacj� 
wie�y obserwacyjnej, 

        - dla pozostałych budynków – trzy 
kondygnacje nadziemne, 

    i) dopuszcza si� ł�czniki mi�dzy 
budynkami, przy respektowaniu 
wyznaczonych ci�gów pieszych, 

    j) poza terenami wyznaczonymi pod 
zabudow� kubaturow�, wprowadza si� 
zakaz zabudowy obiektami 
budowlanymi oraz prowadzenia innych 
robót budowlanych za wyj�tkiem: 

        - zewn�trznych sieci uzbrojenia i 
urz�dze� infrastruktury technicznej, 

        - urz�dze� zwi�zanych z obsług� 
sprz�tu pływaj�cego, obejmuj�cych 
dojazdy techniczne, pomosty, kanały 
wodne, place postojowe łódek i 
kajaków, 

        - ci�gów pieszych, przejazdów 
kołowych realizowanych w formie 
ci�gów pieszo-jezdnych, 

        - letnich ogródków kawiarnianych, 
        - małych punktów gastronomicznych 

(np. lody, grill), bez zabudowy 
kubaturowej, 

        - urz�dze� sportowo-rekreacyjnych, 
        - obiektów małej architektury, 
    k) dopuszcza si� korekt� przebiegu linii 

brzegowej odpowiednio do 
projektowanego zagospodarowania. 

    l) na fragmencie terenu zlokalizowane jest 
stanowisko archeologiczne, które 
podlega zasadom ochrony okre�lonym 
w § 6. 

 
2) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: 
wprowadza si� zakaz podziału terenu na 
działki gruntu w rozumieniu przepisów o 
gospodarce nieruchomo�ciami, za wyj�tkiem: 
 - podziałów w celu wydzielenia dojazdów 

wewn�trznych i pasów eksploatacyjnych 
infrastruktury technicznej, 

 - regulacji granic mi�dzy s�siednimi 
nieruchomo�ciami, w tym ł�czenia cz��ci 
działek, 

 - podziału terenu zagospodarowanego wg 
ustale� planu, w przypadku konieczno�ci 
wydzielenia własno�ci poszczególnych 
obiektów. 

 

 

  3) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
    a) niezb�dne miejsca parkingowe dla 

obsługi pla�y nale�y lokalizowa� na 
terenach parkingów K, zlokalizowanych 
wzdłu� ulicy 1KD15 (1x2), 

    b) dojazd do terenu pla�y z ulicy 1KD15 
(1x2) i ci�gów pieszo-jezdnych KP, 
dopuszcza si� przejazd przez tereny 
ZU5,  UP2 i US1. 

5. UT5, UT6 
funkcja podstawowa: 
usługi turystyki: 
- hotel, 
- gastronomia, 
- sport i rekreacja. 

1) Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

    a) na ka�dym z terenów mo�liwa jest 
realizacja jednego zintegrowanego 
funkcjonalnie kompleksu zabudowy, 

    b) maksymalna wysoko�� zabudowy – 
trzy kondygnacje nadziemne, 

    c) dopuszcza si� ł�czniki mi�dzy 
kompleksami zabudowy na terenach 
UT5 i UT6 – po terenie ZU5, przy 
maksymalnym respektowaniu 
istniej�cej zieleni wysokiej, 

    d) dopuszczalny zakres zabudowy 
okre�laj� nieprzekraczalne linie 
zabudowy. 

 
2) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: 
wprowadza si� zakaz podziału terenu na 
działki gruntu w rozumieniu przepisów o 
gospodarce nieruchomo�ciami za wyj�tkiem 
podziałów w celu wydzielenia dojazdów 
wewn�trznych i pasów eksploatacyjnych 
infrastruktury oraz zakaz wydzielania z 
obiektów hotelowych odr�bnej własno�ci 
samodzielnych lokali mieszkalnych, 
 
3) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
    a) niezb�dne miejsca postojowe dla 

obsługi inwestycji w ilo�ci co najmniej  
4 m.p. na 10 łó�ek dla hotelu oraz co 
najmniej 1 m.p. na 100 m² powierzchni 
przewidzianej na pobyt ludzi, w 
przypadku funkcji innych ni� hotelowe, 
nale�y przewidzie�: 

        - dla terenu UT6 w granicach działki 
budowlanej, 

        - dla terenu UT5 na terenie parkingów 
K, zlokalizowanych przy ulicy 1KD15 
(1x2), 

    b) obsługa komunikacyjna terenów: 
        - dla terenu UT6 ci�giem pieszo-

jezdnym KP, 
         - dla terenu UT5, przewiduje si� 

dojazd w formie ci�gu pieszo-
jezdnego - po terenie ZU5. 

 
6. UT7 

funkcja podstawowa: 
usługi turystyki i sportu: 
- obiekty kubaturowe 

przystani wodnej i 
o�rodka 
szkoleniowego, 

- hotel, 
- gastronomia, 
- rekreacja, 
  funkcja uzupełniaj�ca: 
- jedno mieszkanie w  

hotelu 
 

1) Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

    a) zabudow� nale�y kształtowa� w formie 
skoncentrowanego zespołu obiektów, 

    b) wysoko�� zabudowy do 3 kondygnacji 
nadziemnych, rozumiana jako parter, 
pi�tro i 1 kondygnacja poddasza 
u�ytkowego w dachu wysokim lub 
parter plus 2 pi�tra w budynkach 
z dachem płaskim, 

    c) intensywno�� zabudowy maksymalnie 1,2, 
    d) powierzchnia biologicznie czynna – co 

najmniej 0,35 powierzchni działki 
budowlanej, 

    e) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
strony jeziora - zgodnie z zał�cznikiem 
graficznym, pozostałe 
nieprzekraczalne linie zabudowy 
to�same z lini� rozgraniczaj�c� terenu, 

    f) projekt zagospodarowania terenu 
nale�y wykona� w oparciu o 
inwentaryzacj� zieleni, 

    g) niezb�dn� wycink� zieleni nale�y 
uzgodni� z odpowiednim organem 
ochrony �rodowiska, 

    h) fragment terenu podlega 
ograniczonemu u�ytkowaniu, 
ze wzgl�du na istniej�cy otwór 
obserwacyjny poziomu wodono�nego, 
do którego nale�y zapewni� 
dost�pno�� eksploatacyjn� oraz stref� 
ochronn� wg warunków dysponenta, 
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      i) u�ytkownikom terenu UT7 nale�y 
zapewni� dost�p do wód jeziora po 
terenie UT13. 

 
2) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: 
    a) wprowadza si� zakaz podziału terenu 

na nowe działki gruntu w rozumieniu 
przepisów o gospodarce 
nieruchomo�ciami za wyj�tkiem: 

        - podziałów w celu wydzielenia dróg, 
dojazdów wewn�trznych i pasów 
eksploatacyjnych infrastruktury 
technicznej, 

        - regulacji granic mi�dzy s�siednimi 
nieruchomo�ciami, w tym ł�czenia 
cz��ci działek, 

        - podziału terenu zagospodarowanego 
wg ustale� planu, w przypadku 
konieczno�ci wydzielenia własno�ci 
poszczególnych obiektów, 

    b) wprowadza si� zakaz wydzielania z 
obiektów hotelowych odr�bnej 
własno�ci samodzielnych lokali 
mieszkalnych. 

3) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
    a) obsługa komunikacyjna terenu: 
        ci�giem pieszo-jezdnym KP poprzez 

przyległy teren K6, 
    b) niezb�dne miejsca postojowe dla 

obsługi inwestycji nale�y zapewni� w 
granicach działki budowlanej, w ilo�ci 
co najmniej 4 m.p. na 10 łó�ek dla 
hotelu oraz co najmniej 1m.p. na  
100 m2 powierzchni przewidzianej na 
pobyt ludzi, w przypadku funkcji innych 
ni� hotelowe. 

 
7. UT8 

funkcja podstawowa: 
- kubaturowe obiekty 

sportowe i rekreacyjne: 
basen, hale sportowe, 

- usługi turystyki – hotel, 
- usługi ochrony zdrowia 

i opieki społecznej 
(kliniki rehabilitacyjne, 
domy opieki itp.), 

- funkcje publiczne, 
  funkcja uzupełniaj�ca: 
- gastronomia, 
- jedno mieszkanie w   

hotelu 
 
 

1) Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

    a) nieprzekraczalne linie zabudowy wg 
rysunku planu, pozostałe odległo�ci 
zgodnie z przepisami odr�bnymi, 

    b) nie ustala si� formy sportowych 
obiektów kubaturowych, przy 
zało�eniu, �e budynki nie mog� by� 
wy�sze ni� 12 m , 

    c) dla pozostałych funkcji dopuszcza si� 
maksymalnie trzy kondygnacje 
nadziemne, 

    d) co najmniej 30% terenu obj�tego  
ustaleniem nale�y zagospodarowa� w 
formie zwartych kompleksów zieleni , 
maj�cych powierzchni� biologicznie 
czynn�, 

    e) cz��� terenu podlega ograniczonemu 
u�ytkowaniu, ze wzgl�du na istniej�cy 
otwór obserwacyjny poziomu 
wodono�nego, do którego nale�y 
zapewni� dost�pno�� eksploatacyjn� 
oraz stref� ochronn� wg warunków 
dysponenta otworu. 

 
2) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: 
    a) wprowadza si� zakaz podziału terenu 

na nowe działki gruntu w rozumieniu 
przepisów o gospodarce 
nieruchomo�ciami za wyj�tkiem: 

        - podziałów w celu wydzielenia dróg, 
dojazdów wewn�trznych i pasów 
eksploatacyjnych infrastruktury 
technicznej, 

        - regulacji granic mi�dzy s�siednimi 
nieruchomo�ciami, w tym ł�czenia 
cz��ci działek, 

        - podziału terenu zagospodarowanego 
wg ustale� planu , w przypadku 
konieczno�ci wydzielenia własno�ci 
poszczególnych obiektów, 

    b) wprowadza si� zakaz wydzielania z 
obiektów hotelowych odr�bnej własno�ci 
samodzielnych lokali mieszkalnych. 

3) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
    a) obsługa komunikacyjna drog� 

dojazdow� 2KD15(1x2) oraz ci�giem 
pieszo-jezdnym KP, 

    b) niezb�dne miejsca postojowe dla 
obsługi inwestycji nale�y przewidzie� w 
granicach terenu obj�tego ustaleniem 
w ilo�ci co najmniej: 

 

          - 1m.p/ 10 jednoczesnych u�ytkowników 
obiektów sportowo-rekreacyjnych, 

        - dla innych funkcji min. 1 m.p. na  
100 m² powierzchni przewidzianej na 
pobyt ludzi, 

8. UT9 
funkcja podstawowa: 
usługi turystyki i sportu: 
- hotel, 
- usługi sportu, 
- rekreacja, 
   zabudowa 

mieszkaniowa 
jednorodzinna, 
istniej�ca, do 
przekształce� 

funkcja uzupełniaj�ca; 
- gastronomia, 
- handel, 
- jedno mieszkanie w 

hotelu 

1) Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

    a) na terenie zlokalizowana jest zabudowa 
jednorodzinna, któr� docelowo nale�y 
przekształci� w usługow�, 

    b) wysoko�� zabudowy do 3 kondygnacji 
nadziemnych, rozumiana jako parter, 
pi�tro i 1 kondygnacja poddasza 
u�ytkowego w dachu wysokim lub 
parter plus 2 pi�tra w budynkach 
z dachem płaskim, 

    c) nie ustala si� gabarytów i formy krytych 
obiektów sportowych przy zało�eniu, 
�e budynki te nie mog� by� wy�sze ni� 
12 m, 

    d) intensywno�� zabudowy maksymalnie 0,8, 
    e) powierzchnia biologicznie czynna – co 

najmniej 0,35 powierzchni działki 
budowlanej, 

    f) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
ulicy Sielskiej zgodnie z przepisami 
dotycz�cymi odległo�ci zabudowy od 
ulic le��cych w ci�gu drogi krajowej, 
pozostałe - to�same z liniami 
rozgraniczaj�cymi terenu 

    g) na terenie zlokalizowane s� budynki 
uj�te w gminnej ewidencji zabytków, 
podlegaj�ce wymogom okre�lonym 
w § 6, 

 
2) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: 
    a) wprowadza si� zakaz podziału terenu 

na nowe działki gruntu w rozumieniu 
przepisów o gospodarce 
nieruchomo�ciami za wyj�tkiem: 

        - podziałów w celu wydzielenia dróg, 
dojazdów wewn�trznych i pasów 
eksploatacyjnych infrastruktury 
technicznej, 

        - regulacji granic mi�dzy s�siednimi 
nieruchomo�ciami, w tym ł�czenia 
cz��ci działek, 

        - podziału terenu zagospodarowanego 
wg ustale� planu, w przypadku 
konieczno�ci wydzielenia własno�ci 
poszczególnych obiektów, 

     b) wprowadza si� zakaz wydzielania z 
obiektów hotelowych odr�bnej 
własno�ci samodzielnych lokali 
mieszkalnych, 

 
3) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
     a) dojazd do terenu z ulicy 3KD20, 
     b) niezb�dne miejsca postojowe dla 

obsługi inwestycji nale�y zapewni� w 
granicach działki budowlanej, w ilo�ci 
co najmniej: 

        - 4 m.p. na 10 łó�ek dla pensjonatu lub 
hotelu, 

        - 1m.p. na 100 m2 powierzchni 
przewidzianej na pobyt ludzi, w 
przypadku innych funkcji usługowych. 

 
9. UT10 

funkcja podstawowa: 
zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna, 
adaptowana, 
usługi turystyki i sportu: 
- pensjonat, 
- usługi sportu, 
- rekreacja, 
funkcja uzupełniaj�ca: 
gastronomia, 
jedno mieszkanie w 
pensjonacie 

1) Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

    a) na terenie zlokalizowana jest 
zabudowa jednorodzinna, która mo�e 
by� przekształcona na usługi turystyki, 
sportu, gastronomi�, rekreacj�, 

    b) wysoko�� zabudowy do 3 kondygnacji 
nadziemnych, rozumiana jako parter, 
pi�tro i 1 kondygnacja poddasza 
u�ytkowego w dachu wysokim lub 
parter plus 2 pi�tra w budynkach 
z dachem płaskim, 

    c) intensywno�� zabudowy maksymalnie 0,8, 
    d) powierzchnia biologicznie czynna – co 

najmniej 0,35 powierzchni działki 
budowlanej, 

    e) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony 
jeziora okre�lono na rysunku planu, 
pozostałe odległo�ci od granic działek - 
zgodnie z przepisami odr�bnymi, 
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      f) na terenie zlokalizowane s� budynki uj�te 
w gminnej ewidencji zabytków, 
podlegaj�ce wymogom okre�lonym w § 6, 

 
2) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: 
    a) wprowadza si� zakaz podziału terenu 

na nowe działki gruntu w rozumieniu 
przepisów o gospodarce 
nieruchomo�ciami za wyj�tkiem: 

        - podziałów w celu wydzielenia dróg, 
dojazdów wewn�trznych i pasów 
eksploatacyjnych infrastruktury 
technicznej, 

        - regulacji granic mi�dzy s�siednimi 
nieruchomo�ciami, w tym ł�czenia 
cz��ci działek, 

        - podziału terenu zagospodarowanego 
wg ustale� planu, w przypadku 
konieczno�ci wydzielenia własno�ci 
poszczególnych obiektów, 

     b) wprowadza si� zakaz wydzielania z 
obiektów pensjonatowych odr�bnej 
własno�ci samodzielnych lokali 
mieszkalnych. 

 
3) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
    a) w przypadku prowadzenia inwestycji, 

docelowo dojazd do terenu nale�y 
przewidzie� od południowo-zachodniej 
strony, z ulicy 3KD20, dojazd od strony 
wschodniej mo�e by� u�ytkowany do 
czasu zagospodarowania terenu UT13 
zgodnie z planem, 

    b) niezb�dne miejsca postojowe dla 
obsługi inwestycji nale�y zapewni� w 
granicach działki budowlanej, w ilo�ci 
co najmniej: 

        - 4 m.p. na 10 łó�ek dla pensjonatu, 
        - 1 m.p. na 100 m2 powierzchni 

przewidzianej na pobyt ludzi, w 
przypadku innych funkcji usługowych, 

        - 2 m.p./ dom jednorodzinny. 
 

10. UT 11 
funkcja podstawowa: 
usługi turystyki i sportu: 
pensjonat, 
usługi sportu, 
rekreacja, 
funkcja uzupełniaj�ca: 
gastronomia, 
jedno mieszkanie w 
pensjonacie 

1) Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

    a) zabudowa istniej�ca adaptowana, 
    b) wyklucza si� zwi�kszanie 

intensywno�ci zabudowy, 
    c) dopuszcza si� realizacj� terenowych 

urz�dze� sportowo-rekreacyjnych, 
ogródków kawiarnianych, obiektów małej 
architektury, przej�� i przejazdów, 

    d) teren nale�y zagospodarowa� w 
powi�zaniu z s�siednim terenem 
nabrze�a UP. 

 
2) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: 
    a) wprowadza si� zakaz podziału terenu 

na nowe działki gruntu w rozumieniu 
przepisów o gospodarce 
nieruchomo�ciami za wyj�tkiem: 

        - podziałów w celu wydzielenia dróg, 
dojazdów wewn�trznych i pasów 
eksploatacyjnych infrastruktury 
technicznej, 

        - regulacji granic mi�dzy s�siednimi 
nieruchomo�ciami, w tym ł�czenia 
cz��ci działek, 

        - podziału terenu zagospodarowanego 
wg ustale� planu , w przypadku 
konieczno�ci wydzielenia własno�ci 
poszczególnych obiektów, 

    b) wprowadza si� zakaz wydzielania z 
obiektów pensjonatowych odr�bnej 
własno�ci samodzielnych lokali 
mieszkalnych. 

 
3) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
    a) obsługa komunikacyjna z ulicy 3KD20, 
    b) niezb�dne miejsca postojowe nale�y 

lokalizowa� w granicach terenu 
obj�tego ustaleniem. 

11. UT12 
funkcja podstawowa: 
usługi turystyki, rekreacji 
i sportu 
 
funkcja dopuszczalna: 
administracja i funkcje 
biurowe, 

1) Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

    a) dopuszcza si� adaptacj�, 
modernizacj�, przebudow�, rozbudow� 
a tak�e rozbiórk� istniej�cego hotelu 
oraz budow� nowych obiektów, 

    b) maksymalna wysoko�� zabudowy do 
trzech kondygnacji nadziemnych, 

centrum konferencji i 
szkole� 
 

    c) powierzchnia biologicznie czynna – co 
najmniej 0,35 powierzchni działki 
budowlanej, 

    d) nie ustala si� formy sportowych 
obiektów kubaturowych, przy 
zało�eniu, �e budynki nie mog� by� 
wy�sze ni� 12m . 

 
2) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: 
    dopuszcza si�: 
    - wydzielenie z terenu maksymalnie  

2 działek budowlanych , zgodnie z 
zasadami okre�lonymi w § 7, z których 
ka�da musi mie� co najmniej 10000 m2 

    - podziały w celu wydzielenia dróg, 
dojazdów wewn�trznych i pasów 
eksploatacyjnych infrastruktury 
technicznej, 

    - regulacj� granic mi�dzy s�siednimi 
nieruchomo�ciami, w tym ł�czenia 
cz��ci działek, 

    - podziału terenu zagospodarowanego  
wg ustale� planu, w przypadku 
konieczno�ci wydzielenia własno�ci 
poszczególnych obiektów. 

 
3) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
    a) dojazd z ul. Sielskiej, istniej�cy, adaptowany, 
    b) niezb�dne miejsca postojowe dla 

obsługi inwestycji nale�y zapewni�, 
 w ilo�ci co najmniej 4 m.p. na 10 łó�ek 
dla hotelu oraz co najmniej 1 m.p. na 
100 m² powierzchni przewidzianej na 
pobyt ludzi, w przypadku funkcji innych 
ni� hotelowe, 

  
12. UT13: 

funkcja podstawowa: 
usługi turystyki : 
- pla�a miejska wraz z 

urz�dzeniami j� 
obsługuj�cymi, 

- zabudowa 
administracyjna, 

- zabudowa zaplecza 
sanitarno-
gospodarczego, 

- pomieszczenia 
klubowe sportu i 
rekreacji, 

- pomieszczenia 
ratownictwa wodnego, 

- handel, 
- gastronomia, 
 

1) Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

    a) teren obejmuje pla�� rekreacyjn� wraz 
z towarzysz�c� zabudow� 
administracyjno-socjalno-usługow�, 

    b) na terenie UT13 ci�g pieszo - rowerowy 
nale�y realizowa� w formie promenady - 
z utwardzon� powierzchni�, 
umo�liwiaj�c� realizacj� dojazdów 
technicznych, oraz z o�wietleniem typu 
parkowego i ławkami, 

    c) zagospodarowanie wydzielonych 
fragmentów terenu nale�y realizowa� w 
oparciu o koncepcj� programowo-
architektoniczn� cało�ci terenu pla�y, 

    d) zabudow� kubaturow� na terenie UT13 
dopuszcza si� maksymalnie odsuni�t� 
od linii brzegowej, w miejscach 
wyznaczonych nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy, 

    e) maksymalna wysoko�� zabudowy: 
        - dwie kondygnacje nadziemne, 
    f) poza terenami wyznaczonymi pod 

zabudow� kubaturow�, wprowadza si� 
zakaz zabudowy obiektami 
budowlanymi oraz prowadzenia innych 
robót budowlanych za wyj�tkiem: 

        - zewn�trznych sieci uzbrojenia i 
urz�dze� infrastruktury technicznej, 

        - urz�dze� zwi�zanych z obsług� 
sprz�tu pływaj�cego, obejmuj�cych 
m.in. dojazdy techniczne, pomosty, 
kanały wodne, place postojowe łódek 
i kajaków, odbiór �cieków i odpadków 
oraz innych urz�dze� zwi�zanych z 
zagospodarowaniem przystani, 

        - obligatoryjnego zjazdu do jeziora dla 
słu�b ratowniczych, 

        - ci�gów pieszych, przejazdów 
kołowych realizowanych w formie 
ci�gów pieszo-jezdnych, 

        - letnich ogródków kawiarnianych, 
        - małych punktów gastronomicznych 

(np. lody, grill), bez zabudowy 
kubaturowej, 

        - urz�dze� sportowo-rekreacyjnych, 
        - obiektów małej architektury, 
    g) dopuszcza si� korekt� przebiegu linii 

brzegowej odpowiednio do 
projektowanego zagospodarowania, 

    h) u�ytkownikom terenu UT7 nale�y 
zapewni� dost�p do wód jeziora po 
terenie UT13. 
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  2) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: 
wprowadza si� zakaz podziału terenu na działki 
gruntu w rozumieniu przepisów o gospodarce 
nieruchomo�ciami, za wyj�tkiem: 
 - podziałów w celu wydzielenia dojazdów 

wewn�trznych i pasów eksploatacyjnych 
infrastruktury technicznej, 

 - regulacji granic mi�dzy s�siednimi 
nieruchomo�ciami, w tym ł�czenia cz��ci 
działek, 

 - podziału terenu zagospodarowanego wg 
ustale� planu, w przypadku konieczno�ci 
wydzielenia własno�ci poszczególnych 
obiektów. 

 
3) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
    a) obsługa terenu z ulicy 3KD20 oraz 

ci�gu pieszo-jezdnego KP przez teren 
K6, 

    b) niezb�dne miejsca postojowe nale�y 
realizowa� na terenie K7, przy ulicy 
3KD20 (1x2) 

13. US1 
funkcja podstawowa : 
obiekty sportu, rekreacji, 
kultury i rozrywki - 
terenowe i kubaturowe, 

1) Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

    a) dopuszcza si� obiekty kubaturowe 
sportu, rekreacji, kultury i rozrywki, 

    b) nie ustala si� formy obiektów 
kubaturowych, przy zało�eniu, �e budynki 
nie mog� by� wy�sze ni� 12 m, 

    c) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala 
si� jako to�same z liniami 
rozgraniczaj�cymi terenu, 

    d) zagospodarowanie terenu US1 nale�y 
projektowa� w sposób zintegrowany z 
zagospodarowaniem przyległych 
terenów UT4 i ZU6, 

    e) nie ustala si� powierzchni biologicznie 
czynnej i współczynnika intensywno�ci 
zabudowy, 

    f) teren poło�ony jest w rejonie stanowiska 
archeologicznego, i podlega zasadom 
ochrony okre�lonym w § 6, 

    g) na terenie zlokalizowana jest studnia 
gł�binowa, do której nale�y zapewni� 
dost�pno�� eksploatacyjn� oraz stref� 
ochronn� wg warunków dysponenta 
studni. 

 
2) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: 
wprowadza si� zakaz podziału terenu na działki 
gruntu w rozumieniu przepisów o gospodarce 
nieruchomo�ciami za wyj�tkiem: 
 - podziałów w celu wydzielenia dróg, dojazdów 

wewn�trznych i pasów eksploatacyjnych 
infrastruktury technicznej, 

 - regulacji granic mi�dzy s�siednimi 
nieruchomo�ciami, w tym ł�czenia cz��ci 
działek, 

 - podziału terenu zagospodarowanego wg 
ustale� planu, w przypadku konieczno�ci 
wydzielenia własno�ci poszczególnych 
obiektów. 

 
3) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
    a) dojazd z ci�gu pieszo- jezdnego KP, 
    b) niezb�dne miejsca postojowe w ilo�ci 

co najmniej 1m.p./ 10 jednoczesnych 
u�ytkowników obiektu, nale�y 
realizowa� na terenach parkingów K, 
zlokalizowanych wzdłu� ulicy 1 KD15. 

 
14 US2 

funkcja podstawowa: 
kubaturowe obiekty 
sportowo-rekreacyjne, 
zaplecze techniczno-
socjalne terenu US3, 
funkcja uzupełniaj�ca: 
gastronomia 

1) Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

    a) dopuszcza si� obiekty kubaturowe w 
formie krytych obiektów sportowych 
oraz zaplecza terenowych urz�dze� 
sportowych, 

    b) nie ustala si� formy obiektów 
kubaturowych, przy zało�eniu, �e budynki 
nie mog� by� wy�sze ni� 12 m, 

    c) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala 
si� jako to�same z liniami 
rozgraniczaj�cymi terenu, 

    d) nie ustala si� powierzchni biologicznie 
czynnej i współczynnika intensywno�ci 
zabudowy, 

 

      e) na terenie nale�y przewidzie� 
sanitariaty, przebieralnie i zaplecze 
gospodarcze niezb�dne do obsługi 
terenowych obiektów sportowo-
rekreacyjnych zlokalizowanych na US3, 
oraz urz�dze� rekreacyjno-sportowych 
na Zatoce Miłej. 

.   
2) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: 
wprowadza si� zakaz podziału terenu na 
działki gruntu w rozumieniu przepisów o 
gospodarce nieruchomo�ciami 
za wyj�tkiem: 
 - podziałów w celu wydzielenia dróg, dojazdów 

wewn�trznych i pasów eksploatacyjnych 
infrastruktury technicznej, 

 - regulacji granic mi�dzy s�siednimi 
nieruchomo�ciami, w tym ł�czenia cz��ci 
działek, 

 - podziału terenu zagospodarowanego wg 
ustale� planu, w przypadku konieczno�ci 
wydzielenia własno�ci poszczególnych 
obiektów. 

 
3) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
    a) dojazd z ulicy 3KD20 i ci�gu pieszo-

jezdnego KP, 
    b) niezb�dne miejsca postojowe w ilo�ci 

co najmniej 1m.p. / 10 jednoczesnych 
u�ytkowników obiektów, nale�y 
realizowa� w ramach własnej działki 
budowlanej. 

15. US3 
funkcja podstawowa: 
terenowe obiekty 
sportowo- rekreacyjne 

1) Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

    a) na terenie mog� by� realizowane: 
        - terenowe obiekty rekreacyjne i 

sportowe (boiska), w tym tak�e 
zwi�zane z s�siedni� funkcj� US2, 

        - urz�dzenia rekreacyjno-sportowych, 
w tym urz�dzenia techniczno-
funkcjonalne do nart wodnych, na 
nabrze�u Zatoki Miłej, 

        - pomosty, 
        - siedziska w formie trybun, 
        - pla�a trawiasta, 
        - ci�gi piesze, trasy rowerowe, 

przejazdy kołowe realizowane w 
formie ci�gów pieszo-jezdnych, 

        - obiekty małej architektury, 
        - ziele� urz�dzona, 
        - promenada wzdłu� wody, 
        - zewn�trzne sieci uzbrojenia i 

urz�dze� infrastruktury technicznej, 
        - letnie ogródki kawiarniane, 
b) realizacj� urz�dze� techniczno-

sportowych na Zatoce Miłej nale�y 
poprzedzi� wykonaniem bada�, które 
maj� stwierdzi�, czy wyst�puj� tam 
gatunki ptaków obj�te ochron� prawn� i 
czy proponowane inwestycje mog� 
stanowi� dla nich zagro�enie, 

c) powierzchnia biologicznie czynna – co 
najmniej 0,4 powierzchni terenu obj�tego 
ustaleniem, 

 
2) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: 
wprowadza si� zakaz podziału terenu na 
działki gruntu w rozumieniu przepisów o 
gospodarce nieruchomo�ciami, 
za wyj�tkiem podziałów celu wydzielenia 
dróg, dojazdów wewn�trznych, pasów i 
terenów eksploatacyjnych infrastruktury. 
 
3) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
    a) dojazd z ulicy 3KD20, ci�gami pieszo-

jezdnymi KP, 
    b) niezb�dne miejsca postojowe w ilo�ci 

co najmniej 1m.p/ 10 jednoczesnych 
u�ytkowników obiektów, nale�y 
realizowa� na terenie parkingu K7. 
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16. UT14, UT14a 
funkcja podstawowa: 
usługi turystyki: 
- pensjonaty, 
- gastronomia 
funkcja dopuszczalna: 
- usługi ochrony zdrowia 

i opieki społecznej, 
- inne usługi turystyki, 
- sportu i rekreacji, 
- biura, 
- zabudowa 

mieszkaniowa 
jednorodzinna, 
adaptowana 

- jedno mieszkanie w 
pensjonacie, 

1) Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

    a) nieprzekraczaln� lini� zabudowy od 
strony jeziora ustala si� zgodnie z zał. 
graf., pozostałe nieprzekraczalne linie 
zabudowy – zgodnie z przepisami 
odr�bnymi, 

    b) wysoko�� nowoprojektowanej zabudowy 
        - dla UT14 do dwu kondygnacji 

nadziemnych, 
        - dla UT14a do trzech kondygnacji 

nadziemnych 
    c) dla elementów zagospodarowania 

terenu wy�szych ni� 3 kondygnacje, w 
tym drzew i obiektów trudno 
dostrzegalnych z powietrza (np. anten), 
obowi�zuj� zmienne dopuszczalne 
całkowite wysoko�ci o których mowa w 
§ 4 ust. 8, 

    d) poza wymogami wynikaj�cymi z 
przepisów odr�bnych, wycink� drzew 
dopuszcza si� wył�cznie pod 
zabudow�, komunikacj�, uzbrojenie 
oraz inne urz�dzenia budowlane, 

    e) projekt zagospodarowania terenu 
nale�y wykona� w oparciu o 
inwentaryzacj� zieleni, 

    f) udział powierzchni biologicznie czynnej 
na w/w terenie wynosi co najmniej 40% 
działki budowlanej, 

    g) konieczn� wycink� zieleni nale�y 
uzgodni� z odpowiednim organem 
ochrony �rodowiska. 

 
2) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: 
    a) wprowadza si� zakaz podziału terenu 

na nowe działki gruntu w rozumieniu 
przepisów o gospodarce 
nieruchomo�ciami za wyj�tkiem: 

        - podziałów w celu wydzielenia dróg, 
dojazdów wewn�trznych i pasów 
eksploatacyjnych infrastruktury 
technicznej, 

        - regulacji granic mi�dzy s�siednimi 
nieruchomo�ciami, w tym ł�czenia 
cz��ci działek, 

        - podziału terenu zagospodarowanego 
wg ustale� planu, w przypadku 
konieczno�ci wydzielenia własno�ci 
poszczególnych obiektów, 

    b) wprowadza si� zakaz wydzielania z 
obiektów pensjonatowych odr�bnej 
własno�ci samodzielnych lokali 
mieszkalnych. 

 
3) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
    a) obsługa drog� wewn�trzn� KDw do ul. 

Sielskiej, 
    b) niezb�dne miejsca postojowe do 

obsługi inwestycji nale�y przewidzie� w 
granicach własnej działki budowlanej, 
w ilo�ci co najmniej: 

        - dla domu jednorodzinnego 2 m.p. 
        - dla pensjonatu 4 m.p. /10 łó�ek, 
        - dla innych funkcji 1 m.p. na 100 m² 

powierzchni przewidzianej na pobyt 
ludzi, 

 
17 UT15 

funkcja podstawowa: 
hotel, 
funkcja dopuszczalna: 
- motel, 
- pensjonat, 
- schronisko 

młodzie�owe, 
- dom wycieczkowy, 
- kemping, 
- usługi sportu, 
- rekreacja, 
- gastronomia, 
- jedno mieszkanie. 
 

1) Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

    a) zabudow� nale�y kształtowa� w formie 
zespołu obiektów o spójnym 
charakterze architektonicznym, 

    b) wysoko�� zabudowy do 3 kondygnacji 
nadziemnych, rozumiana jako parter, 
pi�tro i 1 kondygnacja poddasza 
u�ytkowego w dachu wysokim lub 
parter plus 2 pi�tra w budynkach 
z dachem płaskim, 

     c) dla elementów zagospodarowania 
terenu o wysoko�ci wi�kszej ni� 
podana w punkcie b), w tym drzew i 
obiektów trudno dostrzegalnych 
z powietrza (np. anten), obowi�zuj� 
zmienne dopuszczalne całkowite 
wysoko�ci o których mowa w § 4 ust. 8, 

    d) intensywno�� zabudowy maksymalnie 0,8, 

 

.      e) powierzchnia biologicznie czynna – co 
najmniej 0,4 powierzchni działki 
budowlanej, 

    f) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala si�: 
        - od terenów komunikacji - 10 m, 
        - pozostałe - wg zał�cznika graficznego, 
    g) wycink� drzew dopuszcza si� 

wył�cznie je�li wymagaj� tego przepisy 
odr�bne, oraz na terenie, który b�dzie 
bezpo�rednio przeznaczona pod 
zabudow�, komunikacj�, uzbrojenie 
oraz inne urz�dzenia budowlane, 

    h) projekt zagospodarowania terenu 
nale�y wykona� w parciu o 
inwentaryzacj� zieleni, 

    i) niezb�dn� wycink� zieleni nale�y 
uzgodni� z odpowiednim organem 
ochrony �rodowiska. 

 
2) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: 
    a) wprowadza si� zakaz podziału terenu 

na nowe działki gruntu w rozumieniu 
przepisów o gospodarce 
nieruchomo�ciami za wyj�tkiem: 

        - podziałów w celu wydzielenia dróg, 
dojazdów wewn�trznych i pasów 
eksploatacyjnych infrastruktury 
technicznej, 

        - regulacji granic mi�dzy s�siednimi 
nieruchomo�ciami, w tym ł�czenia 
cz��ci działek, 

        - podziału terenu zagospodarowanego 
wg ustale� planu, w przypadku 
konieczno�ci wydzielenia własno�ci 
poszczególnych obiektów, 

    b) wprowadza si� zakaz wydzielania z 
obiektów hotelowych odr�bnej 
własno�ci samodzielnych lokali 
mieszkalnych. 

 
3) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
    a) obsługa drog� wewn�trzn� KDw do  

ul. Sielskiej, 
    b) niezb�dne miejsca postojowe dla 

obsługi inwestycji nale�y zapewni� w 
granicach własnej działki budowlanej, 
w ilo�ci co najmniej 4 m.p. na 10 łó�ek 
dla hotelu oraz co najmniej 1m.p. na 
100 m2 powierzchni przewidzianej na 
pobyt ludzi, w przypadku funkcji innych 
ni� hotelowe, 

 
18. UT16 

funkcja podstawowa: 
usługi turystyki i sportu: 
- przysta�, 
- hotel, 
funkcja dopuszczalna: 
- inne usługi sportu, 
- usługi ochrony 

zdrowia, 
- rekreacja, 
- gastronomia, 
- mieszkanie wła�ciciela 
 

1) Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

 
    a) wysoko�� zabudowy do 3 kondygnacji 

nadziemnych, rozumiana jako parter, 
pi�tro i 1 kondygnacja poddasza 
u�ytkowego w dachu wysokim lub 
parter plus 2 pi�tra w budynkach 
z dachem płaskim, 

     b) na cz��ci terenu, dla elementów 
zagospodarowania terenu o wysoko�ci 
wi�kszej ni� podana w punkcie b),  
w tym drzew i obiektów trudno 
dostrzegalnych z powietrza  
(np. anten), obowi�zuj� zmienne 
dopuszczalne całkowite wysoko�ci 
o których mowa w § 4 ust. 8, 

    c) intensywno�� zabudowy maksymalnie 1, 
    d) powierzchnia biologicznie czynna – co 

najmniej 0,35 powierzchni działki 
budowlanej, 

    e) nieprzekraczalne linie zabudowy 
okre�la si� jako to�same z liniami 
rozgraniczaj�cymi terenu, 

     f) projekt zagospodarowania terenu 
nale�y wykona� w oparciu o 
inwentaryzacj� zieleni, 

     g) niezb�dn� wycink� zieleni nale�y 
uzgodni� z odpowiednim organem 
ochrony �rodowiska, 

 
2) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: 
    a) dopuszcza si� : 
        - podział terenu UT16 maksymalnie na 

dwie nieruchomo�ci, które b�d� 
mogły by� realizowane przez ró�ne 
podmioty gospodarcze, 
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          - podziały w celu wydzielenia dróg, 
dojazdów wewn�trznych i pasów 
eksploatacyjnych infrastruktury 
technicznej, 

        - regulacj� granic mi�dzy s�siednimi 
nieruchomo�ciami, w tym ł�czenia 
cz��ci działek, 

    b) wprowadza si� zakaz wydzielania z 
obiektów hotelowych odr�bnej 
własno�ci samodzielnych lokali 
mieszkalnych. 

 
3) Zasady obsługi w zakresie komunikacji : 
    a) obsługa drog� dojazdow� 3KD15(1x2), 
    b) niezb�dne miejsca postojowe dla 

obsługi inwestycji nale�y zapewni� w 
granicach własnej działki budowlanej, 
w ilo�ci co najmniej 4 m.p. na 10 łó�ek 
dla hotelu oraz co najmniej 1m.p. na 
100 m2 powierzchni przewidzianej na 
pobyt ludzi w przypadku funkcji innych 
ni� hotelowe. 

 
19. UT17 

funkcja podstawowa: 
usługi turystyczne-
kemping 
funkcja uzupełniaj�ca: 
usługi sportu i rekreacji, 
gastronomia 

1) Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

    a) planem zagospodarowania nale�y 
obj�� cały obszar  obj�ty ustaleniem 
oraz tereny UT22, UT23 i ZU4, 

    b) zagospodarowanie terenu UT17 mo�na 
realizowa� w ł�cznym projekcie z 
terenem UT18, ze wspólnymi 
elementami urz�dzenia terenu, 
komunikacji i infrastruktury, 

    c) w planie zagospodarowania nale�y 
zabezpieczy� minimum programowe 
kempingu: 

        - 60 pokoi go�cinnych w formie 
domków kempingowych 
wolnostoj�cych lub szeregowych, 

        - 30 stanowisk dla wozów kempingowych, 
        - pole namiotowe, 
        - budynki zaplecza kempingu (sklep 

spo�ywczy, ochrona, �wietlica, 
umywalnie, natryski, sauna, toalety, 
pralnia, kuchnia turystyczna, miejsce 
na odpady), 

        - ci�gi piesze i pieszo-jezdne, 
        - obiekty kubaturowe nale�y 

lokalizowa� w strefie maksymalnie 
oddalonej od  jeziora, nie bli�ej ni� 
70 m od linii brzegowej, 

    d) funkcje uzupełniaj�ce sportu, rekreacji i 
gastronomii nale�y programowa� 
odpowiednio do potrzeb kempingu, 

    e) wysoko�� budynków zaplecza 
kempingu i funkcji uzupełniaj�cej do 
dwóch kondygnacji nadziemnych, 
rozumiana jako parter i 1 kondygnacja 
poddasza u�ytkowego w dachu 
wysokim lub parter plus 1 pi�tro 
w budynkach z dachem płaskim, 

    f) na cz��ci terenu, dla elementów 
zagospodarowania terenu o wysoko�ci 
wi�kszej ni� podana w punkcie e), w 
tym drzew i obiektów trudno 
dostrzegalnych z powietrza (np. anten), 
obowi�zuj� zmienne dopuszczalne 
całkowite wysoko�ci o których mowa w 
§ 4 ust. 8, 

    g) w zagospodarowaniu działki nale�y 
zachowa� w stanie zbli�onym do 
naturalnego istniej�cy zbiornik i ciek 
wodny 

    h) nie ustala si� powierzchni biologicznie 
czynnej terenu, 

    i) nale�y wył�czy� z zainwestowania 
strome zbocze o spadku powy�ej 22%. 

 
2) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: 
dopuszcza si� realizacj� zagospodarowania 
terenu UT17 w formie jednej lub dwóch 
nieruchomo�ci, realizowanych przez ró�ne 
podmioty gospodarcze, ponadto dopuszcza 
si� podziały w celu wydzielenia dróg, 
dojazdów wewn�trznych i pasów 
eksploatacyjnych infrastruktury oraz 
regulacji granic mi�dzy s�siednimi 
nieruchomo�ciami, w tym ł�czenia cz��ci 
działek, 

 

  3) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
    a) obsługa komunikacyjna z ulicy 4KD15 

(1x2) 
    b) parking na co najmniej 60 miejsc 

postojowych nale�y lokalizowa� 
w granicach terenu obj�tego 
ustaleniem, pozostałe niezb�dne 
miejsca postojowe nale�y lokalizowa� 
na terenie K8 przy ulicy 4KD15 (1x2). 

20. UT18 
funkcja podstawowa: 
usługi turystyki- hotel, 
funkcja dopuszczalna: 
usługi sportu, 
rekreacja, 
gastronomia, 
jedno mieszkanie. 
 

1) Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

    a) zabudow� nale�y kształtowa� w formie 
skoncentrowanego zespołu obiektów, 

    b) wysoko�� zabudowy do 3 kondygnacji 
nadziemnych, rozumiana jako parter, 
pi�tro i 1 kondygnacja poddasza 
u�ytkowego w dachu wysokim lub 
parter plus 2 pi�tra w budynkach 
z dachem płaskim, 

    c) intensywno�� zabudowy maksymalnie 0,9, 
    d) powierzchnia biologicznie czynna – co 

najmniej 0,35 powierzchni działki 
budowlanej, 

    e) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala si�: 
        - od pasa drogowego ulicy, terenu   

kempingu UT17 i terenu zieleni ZU -
10 m, 

    f) projekt zagospodarowania terenu 
nale�y wykona� w oparciu o 
inwentaryzacj� zieleni, 

    g) projekt zagospodarowania terenu 
nale�y wykona� dla terenów UT18 i 
ZU2 – ł�cznie, 

    h) zagospodarowanie terenu UT18 mo�na 
realizowa� w ł�cznym projekcie z 
terenem UT17, ze wspólnymi 
elementami urz�dzenia terenu, 
komunikacji i infrastruktury, 

    i) istniej�ce na terenie UT18 
zagospodarowanie przystani i kempingu 
adaptuje si� do momentu realizacji 
odpowiednich inwestycji i na terenach 
UT17 i UT19, 

    j) niezb�dn� wycink� zieleni nale�y 
uzgodni� z odpowiednim organem 
ochrony �rodowiska. 

 
2) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: 
    a) wprowadza si� zakaz podziału terenu 

na nowe działki gruntu w rozumieniu 
przepisów o gospodarce 
nieruchomo�ciami za wyj�tkiem: 

        - podziałów w celu wydzielenia dróg, 
dojazdów wewn�trznych i pasów 
eksploatacyjnych infrastruktury 
technicznej, 

        - regulacji granic mi�dzy s�siednimi 
nieruchomo�ciami, w tym ł�czenia 
cz��ci działek, 

         - podziału terenu zagospodarowanego 
wg ustale� planu, w przypadku 
konieczno�ci wydzielenia własno�ci 
poszczególnych obiektów, 

    b) wprowadza si� zakaz wydzielania z 
obiektów hotelowych odr�bnej 
własno�ci samodzielnych lokali 
mieszkalnych. 

3) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
    a) obsługa drog� dojazdow� 4KD15 (1x2), 
    b) niezb�dne miejsca postojowe dla 

obsługi inwestycji nale�y zapewni� w 
granicach terenu obj�tego ustaleniem, 
w ilo�ci co najmniej 4 m.p. na 10 łó�ek 
dla hotelu oraz co najmniej 1m.p. na 
100m2 powierzchni u�ytkowej 
przewidzianej na pobyt ludzi, w 
przypadku funkcji innych ni� hotelowe. 

 
21 UT19 

funkcja podstawowa: 
sport, rekreacja, obiekty 
kubaturowe przystani 
wodnej, o�rodek 
szkoleniowy 
obejmuj�cy: 
pomieszczenia do 
przechowywania i 
obsługi sprz�tu 
pływaj�cego, 

1) Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

    a) maksymalna wysoko�� zabudowy do 
dwu kondygnacji nadziemnych, 

     b) nieprzekraczalne linie zabudowy 
ustala si� jako to�same z liniami 
rozgraniczaj�cymi terenu, 

    c) intensywno�� zabudowy maksymalnie 0,7, 
    d) powierzchnia biologicznie czynna – co 

najmniej 0,35 powierzchni działki 
budowlanej, 
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. pomieszczenia klubowe 
i szkoleniowe, 
gastronomia, 
zaplecze sanitarne i 
gospodarcze. 

    e) hangar do przechowywania i obsługi 
sprz�tu pływaj�cego nale�y realizowa� 
jako cz��ciowo zagł�biony w skarp� 
a cz��ciowo lokalizowany na wodzie, 

    f) projekt zagospodarowania terenu 
nale�y wykona� w oparciu o 
inwentaryzacj� zieleni, 

    g) dopuszcza si� stacj� paliw i 
dystrybucj� gazu, dla potrzeb jednostek 
pływaj�cych, 

    h) dopuszczalne s� zmiany linii brzegowej 
wynikaj�ce z zagospodarowania 
terenów przyległych, 

    i) tereny zieleni ZU3 i ZN3 nale�y traktowa� 
jako integralne cz��ci przystani. 

 
2) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: 
wprowadza si� zakaz podziału terenu na działki 
gruntu w rozumieniu przepisów o gospodarce 
nieruchomo�ciami za wyj�tkiem: 
 - podziałów w celu wydzielenia dojazdów 

wewn�trznych , 
 - pasów i terenów eksploatacyjnych 

infrastruktury, 
 - regulacji granic mi�dzy s�siednimi 

nieruchomo�ciami, w tym ł�czenia cz��ci 
działek, 

 
3) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
    a) obsługa drog� dojazdow� 4KD15 (1x2) 
    b) niezb�dne miejsca postojowe w ilo�ci 

1m.p. na 10 jednoczesnych 
u�ytkowników obiektów nale�y 
realizowa� na terenie K8, przy ulicy 
4KD15 (1x2) 

22 UT20, UT21, UT22, 
UT23 
Funkcja podstawowa: 
pla�e 

1) Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

    a) wprowadza si� zakaz zabudowy terenu 
obiektami budowlanymi oraz 
prowadzenia innych robót 
budowlanych za wyj�tkiem: 

        - sanitariatów i przebieralni, 
        - małych punktów gastronomicznych 

(np. lody, grill), bez zabudowy 
kubaturowej, 

        - zewn�trznych sieci uzbrojenia i 
urz�dze� infrastruktury technicznej, 

        - dojazdów technicznych, 
        - obligatoryjnego na terenie UT22 

zjazdu do jeziora dla słu�b 
ratowniczych, 

        - pomostów, 
        - urz�dze� rekreacyjno-sportowych, 
        - ci�gów pieszych, 
        - tras rowerowych, 
        - punktów i wie� widokowych, 
        - o�wietlenia, 
        - tablic informacyjnych, 
    b) wprowadza si� zakaz lokalizacji reklam, 
    c) oznaczony na rysunku planu przebieg 

�cie�ek pieszo-rowerowych na terenie 
zieleni jest orientacyjny, do u�ci�lenia 
w projekcie budowlanym, 

    d) realizacja zagospodarowania terenu i 
robót wymienionych w punkcie a), 
wymaga uzgodnienia z odpowiednim 
organem ochrony �rodowiska w 
przypadku konieczno�ci wycinki 
zadrzewie� i zakrzewie�, 

    e) planem zagospodarowania dla 
obszarów UT22 i UT23 nale�y obj�� 
tak�e UT17 i ZU4, 

 
2) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: 
wprowadza si� zakaz podziału terenu na 
działki gruntu w rozumieniu przepisów o 
gospodarce nieruchomo�ciami za wyj�tkiem 
podziałów w celu wydzielenia dróg, 
dojazdów wewn�trznych i pasów 
eksploatacyjnych infrastruktury technicznej, 
regulacji granic mi�dzy s�siednimi 
nieruchomo�ciami, w tym ł�czenia cz��ci 
działek, 
 
3) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
    a) dopuszcza si� zjazdy techniczne 

poprzez s�siednie tereny zieleni 
urz�dzonej oraz usług, 

 

.      b) niezb�dne miejsca postojowe nale�y 
realizowa� na terenie K8, przy ulicy 
4KD15 (1x2). 

23. UT24 
funkcja podstawowa: 
gastronomia 
funkcja dopuszczalna: 
- usługi turystyczne -

hotel, 
- usługi sportu i rekreacji, 
- jedno mieszkanie 

1) Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

    a) wysoko�� zabudowy do 3 kondygnacji 
nadziemnych, rozumiana jako parter, 
pi�tro i 1 kondygnacja poddasza 
u�ytkowego w dachu wysokim lub 
parter plus 2 pi�tra w budynkach 
z dachem płaskim, 

    b) powierzchnia biologicznie czynna – co 
najmniej 0,35 powierzchni działki 
budowlanej, 

    c) nieprzekraczalne linie zabudowy od 
granic działek - zgodnie z przepisami 
odr�bnymi, 

 
2) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: 
    a) wprowadza si� zakaz podziału terenu 

na nowe działki gruntu w rozumieniu 
przepisów o gospodarce 
nieruchomo�ciami za wyj�tkiem: 

        - podziałów w celu wydzielenia dróg, 
dojazdów wewn�trznych i pasów 
eksploatacyjnych infrastruktury technicznej, 

        - regulacji granic mi�dzy s�siednimi 
nieruchomo�ciami, w tym ł�czenia 
cz��ci działek, 

        - podziału terenu zagospodarowanego 
wg ustale� planu, w przypadku 
konieczno�ci wydzielenia własno�ci 
poszczególnych obiektów, 

    b) wprowadza si� zakaz wydzielania z 
obiektów hotelowych odr�bnej 
własno�ci samodzielnych lokali 
mieszkalnych. 

3) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
    a) dojazd do terenu z ci�gu pieszo-jezdnego 

KP oraz z ulicy 1KD15 przez ZI, 
    b) niezb�dne miejsca postojowe dla 

obsługi inwestycji nale�y zapewni� w 
granicach działki budowlanej, w ilo�ci 
co najmniej: 

        - 4 m.p. na 10 łó�ek dla pensjonatu lub 
hotelu, 

        - 1m.p. na 100 m2 powierzchni 
u�ytkowej przewidzianej na pobyt 
ludzi, w przypadku innych usług. 

 
24. U1 

funkcja podstawowa: 
Przedsi�biorstwo 
Wodoci�gów Kanalizacji 
- stacja uzdatniania wody, 
funkcja uzupełniaj�ca: 
zabudowa 
mieszkaniowa-
adaptowana 
 

1) Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

    a) nie okre�la si� formy zabudowy, 
    b) na terenie zlokalizowany jest budynek uj�ty 

w gminnej ewidencji zabytków, 
podlegaj�cy wymogom okre�lonym w § 6, 

    c) teren podlega ograniczonemu 
u�ytkowaniu, ze wzgl�du na istniej�ce 
uj�cie wody podziemnej, do którego 
nale�y zapewni� dost�pno�� 
eksploatacyjn� oraz stref� ochronn� 
wg warunków dysponenta, 

    d) na terenie U1 mo�e zaj�� konieczno�� 
zarezerwowania terenu i wykonania 
odwiertu zast�pczego. 

 
2) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: 
według zasad ogólnych okre�lonych w § 7. 
 
3) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
dojazd ci�giem pieszo-jezdnym KP. 

25. U2 
funkcja podstawowa: 
usługi nieuci��liwe 
adaptowane 

1) Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

    a) wysoko�� zabudowy do 3 kondygnacji 
nadziemnych, rozumiana jako parter, 
pi�tro i 1 kondygnacja poddasza 
u�ytkowego w dachu wysokim lub parter 
plus 2 pi�tra w budynkach z dachem 
płaskim, 

    b) dla elementów zagospodarowania 
terenu o wysoko�ci wi�kszej ni� podana 
w punkcie a), w tym drzew i obiektów 
trudno dostrzegalnych z powietrza (np. 
anten), obowi�zuj� zmienne 
dopuszczalne całkowite wysoko�ci 
o których mowa w § 4 ust. 8, 

    c) powierzchnia biologicznie czynna – co 
najmniej 0,35 powierzchni działki 
budowlanej, 

 

 



9��F""���8��4���,�
���F������������������ �������F!�����$/D�� � ;��&�A	*1�
�

��$$#1C��

      d) nieprzekraczalne linie zabudowy od 
granic działek - zgodnie z przepisami 
odr�bnymi, w tym dotycz�cymi 
odległo�ci zabudowy od ulic le��cych 
w ci�gu drogi krajowej. 

 
2) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: 
    a) wprowadza si� zakaz podziału terenu 

na nowe działki gruntu w rozumieniu 
przepisów o gospodarce 
nieruchomo�ciami za wyj�tkiem: 

        - podziałów w celu wydzielenia dróg, 
dojazdów wewn�trznych i pasów 
eksploatacyjnych infrastruktury 
technicznej, 

        - regulacji granic mi�dzy s�siednimi 
nieruchomo�ciami, w tym ł�czenia 
cz��ci działek, 

        - podziału terenu zagospodarowanego 
wg ustale� planu, w przypadku 
konieczno�ci wydzielenia własno�ci 
poszczególnych obiektów, 

    b) wprowadza si� zakaz wydzielania z 
obiektów hotelowych odr�bnej 
własno�ci samodzielnych lokali 
mieszkalnych, 

 
3) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
    a) dojazd do terenu z ulicy Kdw, 
    b) niezb�dne miejsca postojowe dla 

obsługi inwestycji nale�y zapewni� w 
granicach własnej działki budowlanej,   
w ilo�ci co najmniej: 

        - 4 m.p. na 10 łó�ek dla pensjonatu lub 
hotelu, 

        - 1m.p. na 100 m2 powierzchni 
u�ytkowej przewidzianej na pobyt 
ludzi, w przypadku innych usług. 

 
26. U3 

funkcja podstawowa: 
usługi nieuci��liwe 
adaptowane 

1) Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

    a) wysoko�� zabudowy do 3 kondygnacji 
nadziemnych, rozumiana jako parter, 
pi�tro i 1 kondygnacja poddasza 
u�ytkowego w dachu wysokim lub 
parter plus 2 pi�tra w  budynkach 
z dachem płaskim, 

    b) dla elementów zagospodarowania terenu 
o wysoko�ci wi�kszej ni� podana w 
punkcie a), w tym drzew i obiektów trudno 
dostrzegalnych z powietrza (np. anten), 
obowi�zuj� zmienne dopuszczalne 
całkowite wysoko�ci o których mowa 
w § 4 ust. 8, 

    c) powierzchnia biologicznie czynna -  
co  najmniej 0,35 powierzchni działki 
budowlanej, 

    d) nieprzekraczalne linie zabudowy od 
granic działek - zgodnie z przepisami 
odr�bnymi, w tym dotycz�cymi 
odległo�ci zabudowy od ulic le��cych 
w ci�gu drogi krajowej. 

 
2) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: 
    a) wprowadza si� zakaz podziału terenu 

na nowe działki gruntu w rozumieniu 
przepisów o gospodarce 
nieruchomo�ciami za wyj�tkiem: 

         - podziałów w celu wydzielenia dróg, 
dojazdów wewn�trznych i pasów 
eksploatacyjnych infrastruktury 
technicznej, 

        - regulacji granic mi�dzy s�siednimi 
nieruchomo�ciami, w tym ł�czenia 
cz��ci działek, 

        - podziału terenu zagospodarowanego 
wg ustale� planu, w przypadku 
konieczno�ci wydzielenia własno�ci 
poszczególnych obiektów, 

    b) wprowadza si� zakaz wydzielania z 
obiektów hotelowych odr�bnej 
własno�ci samodzielnych lokali 
mieszkalnych 

 
3) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
    a) dojazd do terenu z ulicy Kdw, 

 

      b) niezb�dne miejsca postojowe dla 
obsługi inwestycji nale�y zapewni� w 
granicach własnej działki budowlanej, 
w ilo�ci co najmniej: 

        - 4 m.p. na 10 łó�ek dla pensjonatu lub  
hotelu, 

        - 1m.p. na 100 m2 powierzchni 
u�ytkowej przewidzianej na pobyt 
ludzi, w przypadku innych usług. 

27. U4 
funkcja podstawowa: 
- handel, 
- gastronomia, 
- motel, 
- mieszkanie wła�ciciela, 
- biura, 
funkcja dopuszczalna: 
- usługi słu�by zdrowia, 
- usługi sportu i rekreacji 
- inne usługi 
nieuci��liwe, 
z wykluczeniem 
warsztatów naprawy 
samochodów i stacji 
paliw 
 

1) Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

    a) wysoko�� zabudowy do 3 kondygnacji 
nadziemnych, rozumiana jako parter, 
pi�tro i 1 kondygnacja poddasza 
u�ytkowego w dachu wysokim lub 
parter plus 2 pi�tra w budynkach 
z dachem płaskim, 

    b) dla elementów zagospodarowania 
terenu o wysoko�ci wi�kszej ni� 
podana w punkcie a), w tym drzew i 
obiektów trudno dostrzegalnych 
z powietrza (np. anten), obowi�zuj� 
zmienne dopuszczalne całkowite 
wysoko�ci o których mowa w § 4 ust. 8, 

    c) istniej�ca ziele� wysoka do 
zachowania, 

    d) na terenie zlokalizowany jest budynek 
uj�ty w gminnej ewidencji zabytków, 
podlegaj�cy wymogom okre�lonym w § 6, 

 
2) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: 
    a) według zasad ogólnych okre�lonych w § 7, 
    b) minimalna wielko�� samodzielnej 

działki przeznaczonej pod zabudow� 
usługow� wynosi około 1500 m² z 
tolerancj� do 10% powierzchni, 

    c) wprowadza si� zakaz wydzielania z 
obiektów hotelowych odr�bnej 
własno�ci samodzielnych lokali 
mieszkalnych. 

 
3) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
    a) dojazd od strony południowej, 
    b) niezb�dne miejsca postojowe dla 

obsługi inwestycji nale�y zapewni� w 
granicach własnej działki budowlanej, 
w ilo�ci co najmniej 

        - 4 m.p. na 10 łó�ek dla hotelu lub 
szpitala 

        - 1m.p. na 100 m powierzchni przewidzianej 
na pobyt ludzi w przypadku innych funkcji 
usługowych. 

 
28. U5 

funkcja podstawowa: 
- usługi nieuci��liwe, 
- instytut meteorologii i 

gospodarki wodnej, 
funkcja dopuszczalna: 
zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna 

1) Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

    a) wysoko�� zabudowy do 2 kondygnacji  
nadziemnych , rozumiana jako parter i 
1 kondygnacja poddasza u�ytkowego 
w dachu wysokim lub parter plus 1 
pi�tro w budynkach z dachem płaskim, 

    b) dla elementów zagospodarowania terenu 
o wysoko�ci wi�kszej ni� podana w 
punkcie a), w tym drzew i obiektów 
trudno dostrzegalnych z powietrza (np. 
anten), obowi�zuj� zmienne 
dopuszczalne całkowite wysoko�ci 
o których mowa w § 4 ust. 8, 

    c) powierzchnia biologicznie czynna – co 
najmniej 0,35 powierzchni działki 
budowlanej, 

    d) nieprzekraczalne linie zabudowy od 
granic działek - zgodnie z przepisami 
odr�bnymi. 

 
2) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: 
     a) według zasad ogólnych okre�lonych w § 7, 
    b) minimalna wielko�� samodzielnej 

działki przeznaczonej pod zabudow� 
usługow� wynosi około 1500 m² z 
tolerancj� do 10% powierzchni, pod 
zabudow� mieszkaniow� – ok. 800 m² 
z tolerancj� do 10% powierzchni, 

    c) wprowadza si� zakaz wydzielania z 
obiektów hotelowych odr�bnej 
własno�ci samodzielnych lokali 
mieszkalnych. 
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  3) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
    a) dojazd z ci�gu pieszo-jezdnego KP 

oraz od południowej strony z 
ul. Sielskiej, 

    b) niezb�dne miejsca postojowe dla 
obsługi inwestycji nale�y zapewni� w 
granicach działki budowlanej, w ilo�ci 
co najmniej: 

        - 1m.p. na 100 m2 powierzchni 
przewidzianej na pobyt ludzi w 
przypadku  funkcji usługowych, 

         - 2m.p./ dom jednorodzinny. 
 

29. U6 
funkcja podstawowa: 
usługi nieuci��liwe 
 

1) Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

    a) teren przeznaczony na popraw� 
zagospodarowania działki przyległej 
nr 46-13/1, w/w tereny nale�y 
zagospodarowa� ł�cznie, 

    b) dla terenu, zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku, obowi�zuj� zmienne 
dopuszczalne całkowite wysoko�ci 
obiektów budowlanych i zadrzewienia, 
w tym dodatkowe ograniczenia dla 
obiektów trudno dostrzegalnych z 
powietrza, o których mowa w § 4 ust.8. 

 
2) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: 
wprowadza si� zakaz podziału terenu na działki 
gruntu w rozumieniu przepisów o gospodarce 
nieruchomo�ciami za wyj�tkiem podziałów w 
celu wydzielenia dróg, dojazdów wewn�trznych i 
pasów eksploatacyjnych infrastruktury 
technicznej, regulacji granic mi�dzy s�siednimi 
nieruchomo�ciami, w tym ł�czenia cz��ci 
działek, 
 
3) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
dojazd od południowej strony, z ul. Sielskiej. 

30. MN 
funkcja podstawowa: 
zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna 
adaptowana, 
usługi nieuci��liwe 

1) Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

    a) na terenie zlokalizowane s� budynki uj�te 
w gminnej ewidencji zabytków, 
podlegaj�ce wymogom okre�lonym w § 6. 

 
2) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: 
wprowadza si� zakaz podziału terenu na 
działki gruntu w rozumieniu przepisów o 
gospodarce nieruchomo�ciami, za 
wyj�tkiem podziałów w celu wydzielenia 
dróg, dojazdów wewn�trznych i pasów 
eksploatacyjnych infrastruktury technicznej, 
regulacji granic mi�dzy s�siednimi 
nieruchomo�ciami, w tym ł�czenia cz��ci 
działek, oraz podziału terenu 
zagospodarowanego wg ustale� planu, w 
przypadku konieczno�ci wydzielenia 
własno�ci poszczególnych obiektów. 
 
3) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
    a) niezb�dne miejsca postojowe dla 

obsługi inwestycji nale�y zapewni� w 
granicach działki budowlanej, w ilo�ci 
co najmniej: 

        - 1m.p. na 100 m powierzchni 
przewidzianej na pobyt ludzi w 
przypadku funkcji usługowych, 

        - 2m.p./ dom jednorodzinny. 
    b) dojazd od południowej strony z 

ul. Sielskiej oraz ci�giem pieszo-
jezdnym KP 

 
§ 10. Zasady obsługi w zakresie komunikacji. 

Elementy układu komunikacyjnego w granicach planu 
oraz zasady ich realizacji: 
 
L.P. OZNACZENIE ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 
1 3KD20 (1x2) 

1-4 KD15(1X2) 
KD12(1X2) 
drogi publiczne 
gminne, klasy 
dojazdowej 

1) Ulice klasy dojazdowej. 
2) Szeroko�� pasów drogowych zmienna wg rysunku 
planu, w parametrach nominalnych odpowiednio: 
    - 20 m dla ulic oznaczonych symbolem KD20, 
    - 15 m dla ulic oznaczonych symbolem KD15, 
    - 12 m dla ulic oznaczonych symbolem KD12. 
3) Przekroje jednojezdniowe o dwóch pasach ruchu. 
4) W przekroju drogowym ulic 1KD15 i 3KD20,  

w miejscach poszerzenia pasa drogowego, 
nale�y zastosowa� ronda o parametrach 

umo�liwiaj�cych zawrócenie autobusu. 
5) Odpowiednio do przyległego 

zagospodarowania, chodniki mo�na 
projektowa� jednostronnie lub dwustronnie. 

6) W przypadku wyst�powania na rysunku planu, 
wzdłu� trasy ulicy, oznaczenia ci�gu pieszo-
rowerowego, wykonanie �cie�ki rowerowej jest 
obowi�zkowe. W przypadku pozostałych ulic 
wykonanie �cie�ki rowerowej jest 
dopuszczalne, ale nie obligatoryjne. 

7) Ci�g pieszo-rowerowy mo�e by� prowadzony  
w liniach rozgraniczaj�cych ulicy lub na 
przyległych terenach zieleni oraz nabrze�a 
urz�dzonego. 

8) O�wietlenie ulic jednostronne. Zaleca si� 
stosowanie o�wietlenia na niskich słupach typu 
parkowego, dostosowane wysoko�ci� do 
wymaga� ruchu lotniczego, zgodnie z § 4  
ust. 8. Zaleca si� stosowanie opraw, które 
kieruj� �wiatło wył�cznie w kierunku do ziemi, 
dotyczy to w szczególno�ci 4KD15 i KD12. 

9) Skrzy�owanie ul. Jeziornej z lini� kolejow� 
mo�e by� projektowane jako dwupoziomowe. 

 
2. KDw 

drogi wewn�trzne 
1) Istniej�ce i projektowane ulice wewn�trzne. 
2) Szeroko�� pasów zmienna wg rysunku planu. 
3) Przekroje ruchu, w zale�no�ci od organizacji 

ruchu, o jednym  lub dwóch pasach ruchu. 
Dopuszczalne rozwi�zania pieszo-jezdne lub 
z jednostronnym chodnikiem. 

4) O�wietlenie na niskich słupach typu parkowego. 
5) Ulice wewn�trzne nie s� drogami publicznymi i 

ich własno�� gminna nie jest obligatoryjna. 
 

3 KP 
publiczne ci�gi 
pieszo-jezdne 

1) Gminne ci�gi pieszo-jezdne o statusie drogi 
publicznej. 

2) Przekroje jezdni o jednym lub dwóch pasach 
ruchu, w zale�no�ci  od organizacji ruchu. 

3) W przypadku wyst�powania na rysunku planu, 
wzdłu� trasy ulicy, oznaczenia ci�gu pieszo - 
rowerowego, wykonanie �cie�ki rowerowej jest 
obowi�zkowe. W przypadku pozostałych ulic 
wykonanie �cie�ki rowerowej jest 
dopuszczalne, ale nie obligatoryjne. 

4) Ci�g pieszo-rowerowy mo�e by� prowadzony w 
liniach rozgraniczaj�cych ulicy lub na 
przyległych terenach zieleni. 

5) O�wietlenie na niskich słupach typu parkowego 
6) W sytuacji gdy ci�g KP zlokalizowany jest przy 

jeziorze, dopuszcza si� regulacj� linii 
brzegowej. 

4 PP 
publiczne ci�gi 
pieszo-rowerowe 

1) Przekrój techniczny ci�gu projektowany indywidualnie. 
2) Nawierzchnia i podbudowa dostosowana do 

u�ytkowania przez pojazdy obsługi technicznej. 
3) W projektowaniu ci�gów pieszego i rowerowego 

nale�y przyj�� zasad� rozdzielnego, je�li jest to 
mo�liwe, prowadzenia tras ci�gów. 

4) O�wietlenie typu parkowego. 
 

5 K1÷K9 
Parkingi i 
komunikacja 
publiczna 

1) Parkingi obsługuj�ce przestrze� publiczn� i 
przyległe tereny, wg ustale� § 9 oraz 
komunikacja publiczna. 

2) Koncepcj� nale�y wykona� w oparciu o 
inwentaryzacj� zieleni. 

3) Konstrukcja nawierzchni parkingów gruntowa, 
ustabilizowana lub utwardzona (kostka, beton 
itp.). Na terenach s�siaduj�cych z zieleni�, 
dopuszczalna jest nawierzchnia trawiasta. 

4) W projektowaniu parkingów utwardzonych 
nale�y przyj�� zasad� rozdzielania zespołów 
parkingowych pasami zieleni. 

5) Teren K6 nale�y projektowa� jako plac pieszo-
jezdny. 

6) przy terenie K7 zlokalizowana jest studnia 
gł�binowa, do której nale�y zapewni� 
dost�pno�� eksploatacyjn� po terenie K7, oraz 
stref� ochronn� wg warunków dysponenta 
studni. 

7) Na terenie K2 mo�liwa jest lokalizacja parkingu 
wielopoziomowego – do 3 kondygnacji. 

8) K9 (fragm. istniej�cej ulicy Sielskiej) oraz K3 (fragm. 
istniej�cej alei Schumana) – adaptowane. 

 
6 KL 

Teren lotniska 
Zagospodarowanie terenu zgodne z przepisami 
odr�bnymi. 

 
Granica pasów terenów komunikacji, w tym tak�e linia 
brzegowa jeziora, mog� ulec skorygowaniu 
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do rzeczywistych potrzeb, w oparciu o projekty budowlane 
ich zagospodarowania. 
 

§ 11. Zadania dla realizacji celów publicznych. 
 

1. W granicach planu do zada� dla realizacji celów 
publicznych w rozumieniu przepisów art.2.pkt.5 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nale��: 
 
  1) budowa i urz�dzenie dróg publicznych oznaczonych 

symbolami KD20, KD15, KD12,  publicznych ci�gów 
pieszo-jezdnych KP, publicznych ci�gów pieszych i 
pieszo-rowerowych oraz terenów przeznaczonych pod 
komunikacj� K, 

 
  2) budowa zewn�trznych sieci i urz�dze� technicznego 

uzbrojenia terenu w zakresie zaopatrzenia w wod� i 
energi� oraz odprowadzania �cieków i wód 
opadowych, uj�tych w rysunku planu i zlokalizowanych 
w na terenach, o których mowa w § 8, 

 
  3) zagospodarowanie i ochrona terenów LS i PL , zieleni 

naturalnej ZN, zieleni urz�dzonej ZU i zieleni 
izolacyjnej ZI b�d�cych we władaniu Gminy, 
zagospodarowanie i ochrona strefy przyjeziornej 
jeziora Ukiel, b�d�cej własno�ci� Skarbu Pa�stwa, 
zieleni ekologicznej ZE, zagospodarowanie terenów 
rekreacji oznaczonych jako UT i UP- pozostaj�cych we 
władaniu Gminy i stanowi�cych przestrze� publiczn�. 

 
  4) realizacja funkcji sportu z zakresu zada� 

realizowanych przez Gmin�. 
 
2. Udział gminy m. Olsztyn w finansowaniu w/w zada� 

b�dzie okre�lony wła�ciwymi uchwałami Rady Miasta 
Olsztyn w trybie przepisów o finansach publicznych, 
stosownie do mo�liwo�ci bud�etowych gminy. 
 

§ 12. 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 si� 
dla poszczególnych terenów, stawk� jednorazowej opłaty 
wnoszonej na rzecz gminy, okre�lonej procentowo w 
stosunku do wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w zwi�zku 
z uchwaleniem planu (opłata nie dotyczy terenów 
b�d�cych własno�ci� Gminy Olsztyn): 
 

L.p SYMBOL I PRZEZNACZENIE TERENU 
STAWKA 

PROCENTOWA 
OPŁAT 

1. 

U4 
funkcja podstawowa 
 - handel, 
 - gastronomia, 
 - motel, 
 - mieszkanie wła�ciciela, 
 - biura, 
 
funkcja dopuszczalna: 
 - usługi słu�by zdrowia, 
 - usługi sportu i rekreacji 
 - inne usługi nieuci��liwe, z wykluczeniem  

30% 

 

 

warsztatów naprawy samochodów i stacji paliw 
(Dotyczy fragmentów terenu, które w planie 
poprzednio obowi�zuj�cym przeznaczone były 
pod ziele� izolacyjn� i pas drogowy) 

 

2. 

U2 
funkcja podstawowa 
usługi nieuci��liwe adaptowane 
(dotyczy fragmentów terenu, które w planie 
poprzednio obowi�zuj�cym przeznaczone były 
pod ziele� izolacyjn�). 

30% 

3. 

U3 
funkcja podstawowa 
usługi nieuci��liwe adaptowane 
(dotyczy fragmentów terenu, które w planie 
poprzednio obowi�zuj�cym przeznaczone były 
pod ziele� izolacyjn�). 

30% 

4. 

UT10 
funkcja podstawowa: 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
adaptowana, 
usługi turystyki i sportu: 
 - pensjonat, 
 - usługi sportu, 
 - rekreacja, 
funkcja uzupełniaj�ca: 
gastronomia, 
jedno mieszkanie w pensjonacie 

30% 

5. 

UT14a 
funkcja podstawowa: 
usługi turystyki: 
 - pensjonaty, 
 - gastronomia, 
funkcja dopuszczalna: 
 - usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, 
 - inne usługi turystyki, 
 - sportu i rekreacji, 
 - biura, 
 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, adaptowana 
 - jedno mieszkanie w pensjonacie, 
(dotyczy fragmentów terenu, które w planie 
poprzednio obowi�zuj�cym przeznaczone były 
pod ziele� izolacyjn�) 

30% 

 
§ 13. W granicach planu trac� moc ustalenia 

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
otoczenia jeziora Ukiel w Olsztynie-Rejon Dajtki”, 
uchwalonego uchwał� Rady Miasta Olsztyn 
Nr XLII/664/2001 z dnia 28.02.2001r. 

 
§ 14. Postanowienia ko�cowe. 

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza si� Prezydentowi 
Miasta Olsztyn. 
 

§ 16. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego i podlega publikacji na stronie 
internetowej Urz�du Miasta Olsztyn. 
 

Przewodnicz�cy Rady 
Zbigniew D�bkowski 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr LII/599/09 
Rady Miasta Olsztyn 
z dnia 16 listopada 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr LII/599/09 
Rady Miasta Olsztyn 
z dnia 16 listopada 2009 r. 

 
Stwierdzenie zgodno�ci ustale� „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Ukiel w Olsztynie 
- rejon Dajtki”z ustaleniami „Studium uwarunkowa� 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 i z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), stwierdza si�, 
�e rozwi�zania „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Ukiel w Olsztynie - rejon 
Dajtki” zgodne s� z ustaleniami „Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna”. 

W rozdziale w/w Studium zatytułowanym „Kierunki i zasady rozwoju i kształtowania przestrzennego m. Olsztyna”, wg 
mapy nr 3, zatytułowanej „Kierunki przekształce� struktury funkcjonalno-przestrzennej”, obszar planu obejmuje tereny 
nale��ce do nast�puj�cych stref funkcjonalnych: 
  - rezerwy terenów usług turystycznych, 
  - lasy, 
  - tereny zieleni: ziele� rekreacyjna urz�dzona i nieurz�dzona, tereny ogrodów działkowych, ziele� naturalna, 
  - tereny zabudowy mieszkaniowej, ekstensywnej –istniej�ce, 
  - tereny zabudowy mieszkaniowej intensywnej – istniej�ce (istniej�ca zabudowa hotelowa. 
 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr LII/599/09 
Rady Miasta Olsztyn 
z dnia 16 listopada 2009 r. 

 
W sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zago spodarowania przestrzennego otoczenia  

jeziora Ukiel w Olsztynie - rejon Dajtki”. 
 

Rozstrzygni�cie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu. 
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, 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) Rada Miasta 
Olsztyn rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu: 
 

Rozstrzygni�cie Rady Miasta 
Olsztyn 

Lp. Tre�� uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomo�ci , 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu 
planu dla 

nieruchomo�ci , 
której dotyczy uwaga 

Uwagi 
uwzgl�dnione 

Uwagi 
nieuwzgl�dnione 

1 2 3 4 5 6 

1 

Uwagi do projektu wyło�onego po raz pierwszy: 
Wniesione przez  Warmi�sko-Mazurski Okr�gowy Zwi�zek 
Aeglarski , Nauticus Fundacj� Promocji Sportów Wodnych 
Dzieci i Młodzie�y, Nauticus Yacht Club Olsztyn 
1) teren UT18 przewidziany na hotel, przeznaczy� na 

przysta�, która powinna obejmowa� tereny UT19, UT18, 
ZN2, ZU3 i mie�ci� o�rodek szkoleniowy młodzie�y 
z programem obejmuj�cym miejsce postojowe na 200 
jachtów regatowych i zaplecze socjalne dla 300 
uczestników, warsztaty naprawy łodzi, szatnie, pom. 
biurowe , szkoleniowe, go�cinne, 

2) planowan� na UT18 lokalizacj� hotelu przesun�� w 
kierunku UT22, 

 

tereny „Słonecznej 
Polany”, dz. nr 
271/5, 271/3, 

21/6, 271/5 obr 45 

UT19, UT18, ZN2, 
ZU3 

1), 2) 
uwzgl�dnione 

cz��ciowo 
 

2 

Uwagi Wniesione przez O�rodek Sportu i Rekreacji do 
projektu wyło�onego po raz pierwszy: 
1) wniosek o powi�kszenie terenu UT19 na budow� 

przystani - o�rodka szkoleniowego dla �eglarzy i sportów 
lodowych o dodatkowy teren oznaczony jako UT18, 

2) wprowadzenie zapisu do UT19 mo�liwo�ci korekty linii 
brzegowej, 

3) przesuni�cie przepompowni na UT19 w inne miejsce, 
4) zwi�kszenie ilo�ci miejsc parkingowych przy pla�y 

miejskiej, odpowiadaj�cej ilo�ci osób odwiedzaj�cych 
pla�� w dni wolne w sezonie – kilkana�cie tysi�cy 
pla�owiczów, 

5) dopuszczenie niestałych punktów gastronomicznych na 
terenach UT4, UT5, UT6, 

6) umieszczenie w planie mo�liwo�ci wybudowania p�tli 
autobusów miejskich. 

dz. nr  44-1/7, 
45-271/3, 
45-271/5, 
45-271/6, 
45 -272/2, 

44-1/1, 
35-25/2, 

34-1 

UP2, 
UT4, UT5,UT6 

UT17, UT18, UT 19 

1), 2), 3), 6), 7), 
8), 9),10) 

uwzgl�dnione, 
5) 

uwzgl�dnione 
cz��ciowo 

4) 
nieuwzgl�dnion 
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Uwagi Wniesione przez O�rodek Sportu i Rekreacji do 
projektu wyło�onego po raz drugi: 
7) W § 9 pkt 1) UP1, UP2, UP4, UP5, UP6 (funkcja 

podstawowa – zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu) dopisa� podpunkt: „na terenie 
UP2, w strefie nabrze�a, nale�y realizowa� marin� pla�y 
miejskiej” 

8) W pkt 4) UT4 (funkcja podstawowa:usługi turystyki) – 
zmieni� zapis ppkt f) na: „obiekt na nabrze�u przeznacza 
si� na kapitanat, hangar na sprz�t pływaj�cy, 
pomieszczenia ratownictwa wodnego, funkcje 
administracyjno- socjalne na potrzeby pla�y miejskiej i 
mariny zlokalizowanej na UP2”, dopisa� dodatkowy punkt 
o tre�ci: „do momentu realizacji w/w zabudowy 
kubaturowej, dopuszcza si� istniej�ce punkty 
gastronomiczne”, 

9) W pkt 19 - UT17 (funkcja podstawowa usługi turystyczne 
- kemping) dopisa� ppkt o tre�ci: „zagospodarowanie 
terenu UT17 mo�na realizowa� w ł�cznym projekcie z 
terenami UT18, ze wspólnymi elementami urz�dzenia 
terenu, komunikacji i infrastruktury”. 

10) W pkt 20 – UT18 (funkcja podstawowa: usługi turystyki  
- hotel) w pkt 1 wprowadzi� zapisy o tre�ci: 
„zagospodarowanie terenu UT18 mo�na realizowa� w 
ł�cznym projekcie z terenami UT17, ze wspólnymi 
elementami urz�dzenia terenu, komunikacji i 
infrastruktury” oraz „istniej�ce na terenie UT18 
zagospodarowanie przystani i kempingu adaptuje si� do 
momentu realizacji odpowiednich inwestycji na terenach  
UT17 i UT19”. 

   a 

3 

Uwagi wniesione przez Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe Woj. Warmi�sko-Mazurskiego 
do projektu wyło�onego po raz pierwszy: 
uwagi dot. pla�y miejskiej: 
1) brak miejsc parkingowych w obr�bie i w pobli�u pla�y 

miejskiej, 
2) brak obszarów z sezonow� mał� gastronomi�, 
3) brak miejsc wypoczynku w postaci ławek i zadasze�, 
4) brak miejsc na przystanek komunikacji miejskiej, 
uwagi dot. Słonecznej Polany: 
6) teren na budow� przystani, oznaczony jako UT19 jest za 

mały, zwłaszcza je�li chodzi o potrzeby logistyki – o 
miejsce na przyczepy podłodziowe i cumowanie 
jednostek, co wymaga korekty linii brzegowej. 

dz. nr  44-1/7, 
45-271/3, 
45-271/5, 
45-271/6, 
45 -272/2, 

44-1/1, 
35-25/2, 

34-1 

UP2, 
UT4, UT5,UT6 

UT17, UT18, UT 19 

2),5) 
uwzgl�dnione 

1), 3),4) 
nieuwzgl�dnione 

4 

Uwagi wniesione przez wła�ciciela przedmiotowych działek 
do projektu wyło�onego po raz pierwszy: 
1) wniosek o ujednolicenie definicji poj�� „usług turystyki” i 

„usług turystycznych”, wymienionych w ramach usług 
nieuci��liwych , poprzez np. zakazanie usług 
turystycznych realizowanych w ramach usług 
nieuci��liwych, 

2) wniosek o „u�ci�lenie grubo�ci linii” rozgraniczaj�cych 
obszary o odmiennych przeznaczeniach, 

3) wniosek o usuni�cie z projektu planu zapisu dotycz�cego 
zakazu wydzielania z obiektów hotelowych odr�bnych 
lokali mieszkalnych, 

4) wniosek o dopuszczenie odprowadzenia wód opadowych 
z terenu UT15 i przyległych, do jeziora Ukiel, 

5) wniosek o zmian� dla terenu UT15  funkcji podstawowej 
„hotel” na „obiekty obsługi turystyki , w tym obiekty 
zamieszkania zbiorowego takie jak hotele, pensjonaty etc.” 

6) wniosek o jednoznaczne okre�lenie co oznacza 
„władanie” przez gmin� obszarem ulic wewn�trznych 
KDw, oraz uznanie ulic KDw za publiczne i ich realizacj� 
w ramach ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych. 

7) wniosek o okre�lenie stawek dla naliczania opłat 
planistycznych dla konkretnych terenów i ponowne 
wyło�enie planu do wgl�du. 

8) wniosek o usuni�cie z zał�cznika graficznego oznaczenia  
nieprzekraczalnej linii zabudowy i umieszczenia zapisu, 
�e zabudowa ma by� kształtowana zgodnie z 
obowi�zuj�cym prawem budowlanym oraz dopuszczenie 
zabudowy na działkach 120-8/2 i 45-272/8 i w miejscu 
dawnej restauracji. 

9) wniosek aby funkcj� podstawow� dla UT15 – hotel - 
zast�pi� zapisem usługi hotelarskie, 

dz. nr: 
45-272/8, 

45- 272/14, 
45- 272/19, 
45-272/18, 

120-8/2 

UT15 

1),4),7), 11), 
uwzgl�dnione 

 
 
 
 
 

5),8),9), 12),13) 
cz��ciowo  

uwzgl�dnione 

2),3), 6), 10) 
nieuwzgl�dnione 
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10) wniosek aby z funkcji dopuszczalnej dla terenu UT15 
usun�� zapis „jedno mieszkanie”. 

11) W zasadach kształtowania zabudowy dla terenu UT15, 
wnosi si� o zast�pienie zapisu „zabudow� nale�y 
kształtowa� w formie skoncentrowanego zespołu 
obiektów” zapisem „zabudow� nale�y kształtowa� w 
formie zespołu obiektów o spójnym charakterze 
architektonicznym” oraz zapisu„ wysoko�� zabudowy do 
3 kondygnacji, rozumiana jako parter, pi�tro i 1 
kondygnacja poddasza u�ytkowego w dachu wysokim 
lub parter plus 2 pi�tra w budynkach z dachem płaskim”  
na zapis wysoko�� zabudowy do 3 kondygnacji 
nadziemnych, rozumiana jako parter, pi�tro i 1 
kondygnacja poddasza u�ytkowego w dachu wysokim 
lub parter plus 2 pi�tra w budynkach z dachem płaskim” 

Uwagi wniesione przez wła�ciciela przedmiotowych działek 
do projektu wyło�onego po raz drugi: 

12) Wniosek aby lokalizacja nieprzekraczalnej linia 
zabudowy na terenie UT15, od strony jeziora 
umo�liwiała zabudow� kubaturow� w miejscu 
istniej�cego obiektu, pozostałe nieprzekraczalne linie 
zabudowy postuluje si� usun��. 

13) Wniosek aby funkcj� podstawow� dla terenu UT15 – 
hotel - zast�pi� zapisem usługi hotelarskie lub obiekty 
hotelarskie. 

 

5 

Uwagi wniesione przez Inplus Sp. zo.o., w imieniu wła�ciciela 
działki nr 44-5 do projektu wyło�onego po raz pierwszy: 
1) przesuni�cie linii rozgraniczaj�cych ci�gu pieszo-

rowerowego w formie promenady (obecnie ZU6) bli�ej 
jeziora (korekta granic obszaru ZU6, wł�czenie ci�gu w 
granice obszaru UT13 oraz, w konsekwencji, korekta 
przewidzianego na przedmiotowym obszarze ci�gu 
pieszo- rowerowego w formie promenady), 

2) poł�czenie obszarów oznaczonych w projekcie planu 
symbolami UT7, i UT25 w jeden – oznaczony na 
zał�czniku graficznym symbolem UT7, 

3) zmiana ustale� szczegółowych dla poł�czonych 
obszarów UT7 i UT25, obejmuj�ca: 

    wprowadzenie funkcji przewidzianych dla 
poszczególnych terenów na cało�ci poł�czonego  
obszaru, wprowadzenie nast�puj�cych zasad zabudowy i 
zagospodarowania terenu : zabudow� nale�y 
kształtowa� w formie skoncentrowanego zespołu 
budynków, maksymalna wysoko�� zabudowy do 3 
kondygnacji nadziemnych, nieprzekraczalna zabudowy 
od strony terenu ZU6 to�sama z lini� rozgraniczaj�c� 
terenu, pozostałe nieprzekraczalne linie zabudowy –
zgodnie z przepisami odr�bnymi, dopuszcza si� korekt� 
linii brzegowej odpowiednio do projektowanego 
zagospodarowania, intensywno�� zabudowy 
maksymalnie 2, pow. biologicznie czynna - co najmniej 
0,35 powierzchni działki budowlanej, proj. 
zagospodarowania terenu nale�y wykona�  w oparciu o 
inwentaryzacj� zieleni, niezb�dn� wycink� zieleni nale�y 
uzgodni� z odpowiednim organem ochrony �rodowiska, 
dopuszcza si� stacj� paliw i dystrybucj� gazu, dla 
potrzeb jednostek pływaj�cych, fragm. terenu podlega 
ograniczonemu u�ytkowaniu, ze wzgl�du na istniej�cy 
otwór obserwacyjny poziomu wodono�nego, do którego 
nale�y zapewni� dost�pno�� eksploatacyjn� oraz stref� 
ochronn� wg. warunków dysponenta, nale�y zapewni� 
dost�p do wód publicznych przez ci�g pieszo-rowerowy 
(UT13), wprowadzenie zasad scalania i podziału 
nieruchomo�ci oraz zasad obsługi w zakresie 
komunikacji dla całego terenu takich, jakie projekt planu 
przewiduje dla terenu UT7. 

Działki nr 44-5, 
35-18, 35-15/6, 

fragm.. 35-15/13 

UT25, UT7, UT13, 
ZU6 

1), 2) 
uwzgl�dnione 

 
3) 

uwzgl�dnione 
cz��ciowo 

 

6 

Uwagi wniesione przez Kolejowy Klub Sportowy „Warmia do 
projektu wyło�onego po raz pierwszy: 
1) wniosek o zlikwidowanie na terenie UP1 ci�gu pieszo-

rowerowego, 
2) rozszerzenie strefy UT1 o teren UP1, na szeroko�ci 

planowanego ci�gu pieszego w kierunku UT2, 
3) zmniejszenie strefy ZU7 o cz��� wchodz�c� w działk� 

3/10-44 
Uwagi wniesione przez Kolejowy Klub Sportowy „Warmia” 
oraz wła�ciciela działek nr 44-3/7, 44-3/2 do projektu 
wyło�onego po raz drugi: 

 
dz. nr : 

44-3/10, 
36 - 12/2, 
44-3/7, 
44-3/2, 
44-1/5, 
44-1/6 
44-1/7, 
44-1/4 

 

UT1, UT2, UP1, 
ZU1, ZU7, UT3 

1), 3), 4), 5), 
6), 7), 9), 10) 
uwzgl�dnione 

 
 
 

2) 
uwzgl�dniona  

cz��ciowo 

8) 
nieuwzgl�dnione 
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4) wniosek o wpisanie na terenach UT1, UT2, UT3 obiektów 
hotelarskich jako jednej z funkcji podstawowych, 

5) wniosek o zmian� granic terenów ZU7, UP1 i wł�czenie 
cz��ci tych terenów do UT2, 

6) postulat aby na terenach UT1, UT2, UT3 dopu�ci� 
mo�liwo�� podziału działek, pod warunkiem �e 
wydzielona cz��� nieruchomo�ci zostanie przeznaczone 
na powi�kszenie nieruchomo�ci s�siedniej, 

7) postulat, aby przywróci� ruch na całej ul. Jeziornej, 
8) wniosek „Warmi” wniesiony na debacie, aby oznaczy� na 

rysunku planu dojazd do ich działki, zlokalizowany na 
terenie ZU 1, 

9) wniosek „Warmii” o mo�liwo��  wykonania zjazdu do 
jeziora w celu wodowania łodzi w strefie UP1, 

10) wniosek „Warmii”, aby nie przeznacza� obligatoryjnie, 
zapisem w planie, działki nr 44-3/9, której „Warmia” jest 
wła�cicielem, na komunikacj�. 

7 

Uwagi wniesione przez wła�ciciela dz. nr 44-3/8 do projektu 
wyło�onego po raz pierwszy: 
wniosek o przeznaczenie działki nr 44-3/9 na komunikacj� - 
dojazd do wody i obsług� nieruchomo�ci 

44-3/9 UT1  nieuwzgl�dniona 

8 

Uwagi wniesione przez Aeroklub Warmi�sko-Mazurski do 
projektu wyło�onego po raz pierwszy: 
wniosek o zmian� przeznaczenia cz��ci terenu PL, 
poło�onego w strefie nalotów z PL (park le�ny) na ZU 
(ziele� urz�dzona) i nie prowadzenie tam gospodarki le�nej 
na podstawie ustawy o lasach i przepisów z zakresu 
ochrony gruntów rolnych i le�nych oraz zmian� zapisu 
mówi�cego o wymaganym obni�eniu wysoko�ci drzew na 
zakaz ich sadzenia i uprawy 
 

dz. nr 45-272/2 PL uwzgl�dnione  

9 

Uwaga wniesiona przez osob� prywatn�, do projektu 
wyło�onego po raz pierwszy: aby ci�g pieszo-jezdny KP, 
biegn�cy mi�dzy zieleni� ZE a ogrodami działkowymi ZD, 
nie był poł�czony z ulic� Sielsk� i aby nie było tam ci�głego 
ruchu pojazdów mechanicznych, co powinno by� okre�lone 
zapisem. 

dz. nr 34-7/13 KP uwzgl�dnione 
cz��ciowo  

10 

Uwagi wniesione przez wła�ciciela dz. nr 46-15/5 do 
projektu wyło�onego po raz pierwszy: 
1) nowoprojektowany kolektor sanitarny wykracza poza 

granic� opracowania planu i jednocze�nie w 
obowi�zuj�cym planie biegnie po drugiej stronie ulicy, 

2) zasi�g powierzchni podej�cia i powierzchni bocznej 
przej�ciowej s� niezgodne z wysoko�ci� zabudowy dla 
terenów TZ6 i TZ6A, 

teren poza 
planem, dz. nr 46-

15/4, 46-15/5 
  nieuwzgl�dnione 

11 

Uwagi wniesione przez Rad� Osiedla Dajtki do projektu 
wyło�onego po raz pierwszy: 
Wnosi si� o: 
1) zapewnienie swobodnego dost�pu do jeziora 

mieszka�com osiedla Dajtki, 
2) uwzgl�dnienie, przy zagospodarowaniu brzegów jeziora 

od zatoki Miłej w stron� Łupsztychu na cele turystyczne, 
rekreacyjne i uzdrowiskowe, mikroklimatu lasów 
sosnowych tej cz��ci jeziora, 

3) zaplanowanie utwardzonych tras spacerowych 
i rowerowych wzdłu� linii brzegowej jeziora Ukiel, 

4) wstrzymanie planów rozbudowy pasa startowego na 
lotnisku w kierunku Gminy Gietrzwałd, jak i w kierunku 
jeziora Ukiel, 

5) ci�gi pieszo-rowerowe (promenady) winny stanowi� 
granic� mi�dzy terenami przeznaczonymi do rekreacji 
a terenami do zabudowy obiektami, 

6) nie stwarzanie mo�liwo�ci budowy hoteli bezpo�rednio 
w strefie brzegowej jeziora, 

7) wykluczenie zabudowy wielorodzinnej przy Nowotelu, 
8) nie likwidowanie terenów dost�pnych dla ogółu 

mieszka�ców, 
9) tereny na planie powinny mie� przeznaczenie 

jednoznacznie okre�lone, a nie alternatywne, 
10) projekt jest niezgodny ze studium, które mówi,  �e przy 

projektowaniu inwestycji nad jeziorem Ukiel nie nale�y 
ogranicza� u�ytkowania tych terenów przez mieszka�ców, 

11) nie nale�y dzieli� planu jeziora i prognozy oddziaływania 
planu na �rodowisko na kilka opracowa�, 

12) stosowanie si� do art. 15 i 17 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, 

13) nie opracowywanie planu ”pod potrzeby deweloperów” 
 

w granicach 
opracowania 

Uwagi obejmuj� 
wszystkie ustalenia 

planu 

1), 2), 3), 5), 6), 
7), 8),12),13) 
uwzgl�dnione 

4), 9),10), 11) 
nieuwzgl�dnione 
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Uwagi wniesione przez Stowarzyszenie Ekologiczne 
„Zielone Dajtki”, Stowarzyszenie „Nasze Dajtki” 
Rad� Osiedla Dajtki do projektu wyło�onego po raz pierwszy: 
zarzuca si�: 
1) niezgodno�� projektu z ustaleniami studium, a w 

szczególno�ci - nie respektowanie zapisu, �e w 
projektowaniu inwestycji nad jeziorem Ukiel 
podstawowym zadaniem jest zapewnienie potrzeb 
mieszka�ców Olsztyna nie powoduj�ce ograniczenia 
u�ytkowania tych terenów przez mieszka�ców - oraz 
zestawienie zapisów w planie obowi�zuj�cym i projekcie 
planu, maj�ce udowadnia�, �e dost�p mieszka�ców do 
jeziora zostanie ograniczony, 

2) �e przedmiotowa  zmiana planu wraz z prognoz� 
oddziaływania na �rodowisko odnosz� si�  do fragm. 
jeziora, wi�c prognoza jest niewiarygodna, co ma by� 
�wiadomym działaniem wypaczaj�cym skutki 
oddziaływania na �rodowisko zlewni jeziora, 

3) �e nie wyło�ono do publicznego wgl�du zał�czników nr 2, 
3, 4, wymienionych w  projektu uchwały, tj. stwierdzenia 
zgodno�ci planu z ustaleniami studium rozpatrzenia 
uwag do projektu planu, rozstrzygni�cia sposobu 
realizacji oraz zasad finansowania inwestycji, 

4) zapisy planu dopuszczaj�ce zmian� linii brzegowej, 
ingerowanie w stref� litoraln�, wycink� zieleni (w tym 
tak�e wycink� zbyt wysokich drzew na trasie nalotów, 
zgodnie z wzorem H=L/30+130-K ), usuni�cie z planszy 
granicy obni�onej wysoko�ci drzew, sformułowanie 
„ustala si� minimalny procent powierzchni aktywnej 
biologicznie…”, maj� na celu niszczenie cennych 
przyrodniczo terenów i nie spełniaj� celu opracowania, 
jakim jest ochrona terenów cennych przyrodniczo, 

5) alternatywne funkcje przewidziane na tym samym terenie 
(jako przykład funkcja sportowa US stosowana zamiennie 
z usługami turystycznymi UT), prowadzi� mog� do 
realizacji tzw. apartamentowców, 

6) projekt jest niezgodny z Rozporz�dzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie wymaganego zakres projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”, 
poniewa� wyst�puj� nim oznaczenia i kolory których nie 
ma w w/w rozporz�dzeniu, 

7) zastosowana definicja „powierzchni biologicznie czynnej„ 
jest bł�dna, poniewa� jest zgodna z rozporz�dzeniem 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie i 
nie mo�e by� stosowana do planowania przestrzennego, 

8) w planowaniu przestrzennym stosuje si� definicje pow. 
biologicznie czynnej, powierzchni zabudowy, 
intensywno�ci zabudowy zgodn� z „Krajowymi 
przepisami urbanistycznymi w zakresie zasad zabudowy 
i zagospodarowania terenu uwzgl�dniaj�cymi 
przeznaczenie terenu oraz wielko�ci jednostki osiedle�”, 

9) ustalenia ogólne § 8, dot. odprowadzenia wód 
opadowych nie znalazły si� w ustaleniach 
szczegółowych dla poszczególnych terenów, ponadto s� 
nieprecyzyjne, niedopuszczalne jest stosowanie 
sformułowa� „zaleca si�” lub „dopuszcza si�” przy 
terenach wra�liwych na degradacj�, 

10) nie dla wszystkich terenów okre�lono linie zabudowy, w 
tek�cie u�ywa si� okre�lenia „intensywno�� zabudowy”, 
który jest bł�dne poniewa� nie okre�la powierzchni 
utwardzonych, 

11) dla UT 5 i UT6 nie podano wska�nika intensywno�ci 
zabudowy, 

12) wymagana ilo�� miejsc parkingowych jest niezgodna z 
„Krajowymi przepisami urbanistycznymi w zakresie 
zasad zabudowy i zagospodarowania terenu 
uwzgl�dniaj�cymi przeznaczenie terenu oraz wielko�ci 
jednostki osiedle�”, 

13) uwaga, ze plan dopuszcza wykorzystanie gminnego 
terenu i gminnej infrastruktury przez u�ytkowników 
terenu UT5 i UT6, 

14) do wyło�onego rysunku projektu planu nie doł�czono 
wyrysu ze studium, a barwne oznaczenia s� nieczytelne, 

15) nie wyło�ono do publicznego wgl�du prognozy skutków 
finansowych uchwalenia planu, 

16) prognoza oddziaływania na �rodowisko jest niezgodna z 
prawem ochrony �rodowiska , nie uwzgl�dnia studium, 

w granicach planu 
uwagi obejmuj� 

wszystkie ustalenia 
planu 

 nieuwzgl�dnione, 
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nie okre�la skutków realizacji , ustale� planu, i nie była 
opracowana równolegle z projektem planu 
zagospodarowania przestrzennego poniewa� zawiera 
opisy terenu, którego nie ma w wyło�onej wersji planu, 

17) projekt planu nie respektuje w cało�ci lub w cz��ci 
nast�puj�cych przepisów: studium dla Olsztyna, ustaw o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo 
ochrony �rodowiska, „Krajowych przepisów 
urbanistycznych w zakresie zasad zabudowy ….”, 
rozporz�dzenia ministra infrastruktury w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, rozporz�dzenia 
ministra �rodowiska, w sprawie szczegółowych 
warunków, jakim powinna odpowiada� prognoza 
oddziaływania na �rodowisko dot. projektów 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
i w zwi�zku z powy�szym  wnosi si� o zako�czenie 
post�powania w sprawie zmiany planu. 

Uwagi wniesione przez Stowarzyszenie Ekologiczne 
„Zielone Dajtki” oraz Rad� Osiedla Dajtki do projektu 
wyło�onego po raz drugi: 
Ponownie zgłoszono uwagi takie jak po pierwszym 
wyło�eniu, ponadto stwierdzono, �e nowa prognoza nadal 
nie okre�la w sposób zadowalaj�cy wpływu ustale� planu 
na �rodowisko i powtórzono, �e projekt planu nie respektuje 
w cało�ci lub w cz��ci nast�puj�cych przepisów: studium 
dla Olsztyna, ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, prawo ochrony �rodowiska, „Krajowych 
przepisów urbanistycznych w zakresie zasad zabudowy 
….”, rozporz�dzenia ministra infrastruktury w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, a tak�e nie spełnia celu 
opracowania jakim jest  ochrona cennych przyrodniczo 
terenów nad jeziorem i w zwi�zku z powy�szym wnosi si� o 
zako�czenie post�powania w sprawie zmiany planu 

13 

Uwaga wniesione przez wła�ciciela dz. nr 44-3/8 podczas 
pierwszej debaty, do projektu wyło�onego po raz pierwszy: 
wnioskuje si� o umieszczenie mo�liwo�ci realizacji wyci�gu 
do nart wodnych w Zatoce Miłej 
 

brzegi Zatoki Miłej PL, US3, UP6, US3 

 
uwzgl�dniona 
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Uwagi wniesione przez wła�ciciela dz. nr 45-272/16 do 
projektu wyło�onego po raz drugi: 
1) wniosek o przesuni�cie terenów pod zabudow� bli�ej  

ul. Sielskiej, w miejsce mniej zalesione, 
2) wniosek o zwi�kszenie maksymalnej liczby kondygnacji do 3, 

z powodu obni�enia terenu w stosunku do ul. Sielskiej, 
3) wniosek o dopuszczenie lokalizacji miejsc parkingowych 
    - na terenie zieleni izolacyjnej, 
    - na terenie UT poza lini� zabudowy wg zał�cznika graf. 
 

dz. nr 45 - 272/16 UT14, 
ZI 

1),2) 
uwzgl�dnione 

3) 
uwzgl�dnione 

cz��ciowo 
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Uwagi wniesione przez „Orbis” SA  do projektu wyło�onego 
po raz drugi: 
1) wniosek aby przedmiotow� nieruchomo�� przeznaczy� 

na cele: 
     a) usług turystyki, rekreacji i sportu z infrastruktur� 

towarzysz�c� (SPA, baseny, siłownia, przysta�) jako 
funkcji podstawowej, 

     b) administracyjne, biurowe, usługowe oraz centrum 
konferencji  i szkole� jako funkcji dopuszczalnej, 

     c) budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 
apartamentowego z mo�liwo�ci� wykorzystania na 
usługi hotelarskie jako funkcji dopuszczalnej, 

     d) budownictwa jednorodzinnego z mo�liwo�ci� wykorzystania 
na usługi hotelarskie jako funkcji dopuszczalnej, 

2) wniosek aby ustali� nast�puj�ce zasady kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu: 

     a) dopuszcza si� adaptacj�, modernizacj�, przebudow�, 
rozbudow� a tak�e rozbiórk� istniej�cego hotelu oraz 
budow� nowych obiektów (budynków, budowli 
i urz�dze�), 

     b) wysoko�� zabudowy do 6 kondygnacji, 
     c) wska�nik  powierzchni biologicznie czynnej - 20%, 
3) wniosek o ustalenie nast�puj�cych zasad scalania i 

podziału nieruchomo�ci: podział nieruchomo�ci winien 
by� zgodny z przepisami o gospodarce 
nieruchomo�ciami, 

4) wniosek, aby nie zmienia� funkcji terenów s�siednich 
 

dz. nr 35-45 UT12 

1a), 2a), 4 
uwzgl�dnione, 

 
 

1b), 3, 4 
uwzgl�dnione 

cz��ciowo 
 

1c), 1d), 2b), 2c) 
nieuwzgl�dnione 
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Uwagi zło�one przez Produkt Sp. z o.o., do projektu 
wyło�onego po raz drugi: 
1) wniosek aby droga 3KD20 obsługuj�ca teren UT11, nie 

była „drog� dojazdow�” lecz „ulic� miejsk�”, 
2) wniosek, aby dla terenu UT-11 dopu�ci� lokalizacj� 

jednego mieszkania w pensjonacie, tak jak we 
wszystkich pensjonatach w obr�bie planu. 

35-9/2,5,2 UT11, 
3KD20 (1x2) 

1) 
uwzgl�dniono 

cz��ciowo, 
2) 

uwzgl�dniono 
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Uwagi zło�one przez radn� Rady Miasta Olsztyn Joann� 
Sosnowsk�, do projektu wyło�onego po raz drugi: 
1) Wniosek aby tereny LS (lasy) przeznaczy� pod usługi 

turystyki i sportu, hotele, gastronomi�, zabudow� 
gniazdow� mieszkaniow� jedno i wielorodzinn�, z 
nast�puj�cymi ograniczeniami: wysoko�� zabudowy nie 
przekraczaj�ca 12 m, powierzchnia biologicznie czynna 
0,35 działki budowlanej, lub, przy zachowaniu 
istniej�cego drzewostanu na powierzchni biologicznie 
czynnej, 10% powierzchni działki budowlanej pod 
istniej�cym drzewostanem, zasady podziału i scalania 
dla tego terenu – nale�y wydzieli� działki o powierzchni 
od 3000 m2 do 5000 m2 z zapewnieniem dróg 
dojazdowych do poszczególnych działek. 

2) PL (park le�ny)- wnioskuje si� o zmian� na park z 
funkcjami uzupełniaj�cymi, placami zabaw, ci�gami 
pieszymi, gastronomi�, punktem widokowym, promenad� 
wzdłu� linii brzegowej jeziora. Od strony Zatoki Miłej - z 
urz�dzeniami i infrastruktur� dla nart wodnych, dwoma 
si�gaczami dojazdowymi (ratunkowymi) do linii 
brzegowej zatoki, poł�czonymi z drog� 3KD20, od strony 
Zatoki Grunwaldzkiej – dwa si�gacze dojazdowe z drogi 
3KD20, do linii brzegowej z czego jeden do 
projektowanego Europejskiego Centrum Szkolenia i 
Ratownictwa Wodnego. 

3) PL2 - wnioskuje si� o przeznaczenie tego terenu pod 
usługi turystyki i sportu, hotele, gastronomi�, zabudow� 
mieszkaniow� jedno i wielorodzinn�, ograniczenia – 
wynikaj�ce z prawa lotniczego, wysoko�� zabudowy do 
12 m, powierzchnia biologicznie czynna- 0,35%. 

4) ZE (ziele� ekologiczna) wnioskuje si� o lokalizacj� na 
tym terenie parkingów i basenu k�pielowego dla 
uzupełniaj�cej funkcji pla�y miejskiej, l�dowiska dla 
�migłowców, regulacj� rzeki Korówki. 

5) WS (wody powierzchniowe) - wnioskuje si� o lokalizacj� 
Europejskiego Centrum Szkolenia i Ratownictwa 
Wodnego zgodnie z wnioskiem zło�onym przez Produkt 
sp. zoo, przy terenie PL, w s�siedztwie działki nr 35-6/3, 
na działce 44-1/7 (działka jeziora). 

6) Wnioskuje si� o poł�czenie działek oznaczonych 
symbolami UT 18 i UT19 w jedn� działk�, z 
zachowaniem dotychczasowych funkcji lokalizowanych 
na tym terenie, tym samym o wykre�lenie z planu funkcji 
hotelowych i mieszkalnych 

7) Wnioskuje si� o sprecyzowanie zapisów planu 
dotycz�cych całego obszaru min obj�tego: 

     - o swobodnym dost�pie1,5 m do linii brzegowej, ze 
szczególnym uwzgl�dnieniem usuni�cia ro�linno�ci 
dziko rosn�cej uniemo�liwiaj�cej ten dost�p, 

     - uwzgl�dnienie ze szczególn� staranno�ci� 
umo�liwienia inwalidom korzystania z infrastruktury 
sportowej i rekreacyjnej m.in. urz�dzenia d�wigowe do 
umieszczania niepełnosprawnego w wodzie, lub łodzi, 
równie� z mo�liwo�ci� jego podj�cia z jednostek 
pływaj�cych i wody. 

 

w granicach planu 
uwagi obejmuj� 

wszystkie ustalenia 
planu 

2),6),7) 
uwzgl�dniono 

cz��ciowo 

1), 3), 4), 5), 
nieuwzgl�dniona 

 
UZASADNIENIE 

 
Ad 1.  Teren pod hotel  UT 18 przesuni�to, zwi�kszaj�c teren przystani UT19. 
Ad 2.  4) Nie zwi�ksza si� terenów parkingowych, wymieniona w uwadze liczba jednoczesnych u�ytkowników pla�y jest 
zawy�ona, przewidziane w projekcie miejsca parkingowe uznaje si� za wystarczaj�ce. 
5) Ogródki kawiarniane i małe punkty gastronomiczne, bez zabudowy kubaturowej, dopuszczone s� na całym terenie UT4 (pla�y). 
Ad 3.  Uwagi 1), 2), 3) s� nieuwzgl�dnione jako bezzasadne: projekt planu przewiduje mał� architektur� na pla�y, a jej 
lokalizacj� u�ci�li projekt budowlany, w projekcie planu przewidziano tak�e poszerzenie ulicy 1KD 15 pod p�tl� autobusow� 
oraz wystarczaj�c� liczb� parkingów. 
Ad 4.  2) Wydruk rysunku planu w skali 1:2000, ustalonej w tek�cie uchwały, jest wystarczaj�co czytelny, ponadto plan jest 
sporz�dzony w wersji numerycznej na mapie zasadniczej, co pozwala okre�li� przebieg linii bardzo precyzyjnie. 
5), 9), 13) Uwagi uwzgl�dniono cz��ciowo, w ten sposób, �e poszerzono funkcj� podstawow� „hotel” o inne obiekty 
hotelarskie, wymienione w ustawie o obiektach hotelarskich i innych obiektach w których �wiadczone s� usługi hotelarskie, 
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nie uwzgl�dniono zapisu „usługi hotelarskie”, poniewa� zgodnie z ustaw� o usługach turystycznych obejmuj� one wynajem 
domów i mieszka�, a zało�eniem projektowym było nie wprowadzanie zabudowy mieszkaniowej na przedmiotowym terenie. 
8), 12) Nieprzekraczaln� lini� zabudowy przesuni�to, tak aby teren pod zabudow� obj�ł obiekt o którym mówi si� w uwadze, 
ponadto w stosunku do projektu który był wyło�ony po raz pierwszy, teren pod zabudow� zwi�kszono o działk� 120-8/2, 
utrzymano natomiast nieprzekraczaln� lini� zabudowy na rysunku od strony jeziora i na terenach przylegaj�cych do UT14 
oraz utrzymano minimaln� odległo�� zabudowy od terenów przeznaczonych pod komunikacj�. 
6) Ulice Kdw wewn�trzne nie zostały okre�lone jako publiczne i ich własno�� gminna nie jest obligatoryjna. 
10) Jedno mieszkanie jako funkcja dopuszczalna jednoznacznie okre�la, �e planowana zabudowa nie mo�e mie� charakteru 
zabudowy  mieszkaniowej, jest to natomiast funkcja dopuszczalna, czyli nie musi by� realizowana . 
Ad 5.  3) Intensywno�� zabudowy na terenie UT7 jest mniejsza ni� wnioskowana w uwadze - 1,2, ponadto nie znalazła si� 
tam funkcja „stacja paliw i dystrybucja gazu dla potrzeb jednostek pływaj�cych”, poniewa� teren odsuni�ty jest od nabrze�a. 
Ad  6.  2) Nie poszerzono terenu UT1 o cało�� teren UP1, stref� przy brzegu pozostawiono jako UP1- teren ogólnodost�pny, 
zgodnie z prawem wodnym, pod zabudow� natomiast dodano fragm. terenów UP1 i ZU7 le��cych mi�dzy UT1 a UT2. 
8) Dojazd do przedmiotowych działek został wpisany w funkcj� terenu ZU1, nie jest on jednak drog� publiczn� i jego przebieg 
zostanie okre�lony na etapie projektu budowlanego. 
Ad 7  w wyniku rozstrzygni�� s�dowych miasto przestało by� wła�cicielem przedmiotowego terenu, a obecny wła�ciciel nie 
wyra�a zgody lokalizacj� przej�cia w tym miejscu. 
Ad 11.  4) Plan nie obejmuje terenu lotniska. 
9) Funkcje zamienne lub uzupełniaj�ce obowi�zuj�ce na poszczególnych terenach mieszcz� si� w ramach usług turystyczno- 
sportowo- rekreacyjnych, czyli zabudowy o zbli�onym charakterze i podobnym stopniu uci��liwo�ci. Za alternatywne do nich 
nale�ałoby uzna� funkcj� przemysłow� czy mieszkaniow� , czego w ustaleniach planu si� unika. 
10) Uwaga nie została uwzgl�dniona jako bezzasadna, poniewa� projekt nie ogranicza dost�pu mieszka�ców do brzegów jeziora. 
11) Podział brzegów jeziora Ukiel na 3 plany miejscowe wynikał ze zło�ono�ci i du�ej ilo�ci problemów na tak du�ym 
obszarze, mniejszy plan zwi�zany obszarowo z jednym osiedlem zwi�kszał szans� na jego uchwalenie. 
Ad 12 Uwagi odrzucono jako bezzasadne. Tereny podane w uwadze 1) jako przykłady, �e nast�pi ograniczenie dost�pu 
mieszka�ców do jeziora, w wi�kszo�ci przypadków maj� przytoczone przeznaczenie ogólne, podczas gdy istotne s� tu 
ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów. Np. tereny UT20, UT21, UT22, UT23 ( w dotychczasowym planie polany 
wypoczynkowe lub park le�ny), w zmianie planu to pla�e - bez kubatury, jedynie z infrastruktur� niezb�dn� przy pla�ach. 
Teren UT17 (poprzednio polana wypoczynkowa i park le�ny) to kemping. Teren US3 (w poprzednim planie pla�a) to nadal 
pla�a trawiasta oraz boiska, promenada wzdłu� wody itp. Wprowadzenie terenów pod komunikacj� oraz ziele� (ZN, K5, K6, 
1KD15) tak�e nie pogorszy dost�pu dla mieszka�ców, a raczej go poprawi. Tereny UT13 i UT4 (dotychczas pla�e) to w 
zmianie  planu „pla�e miejskie”. 
Funkcja zwi�zana z kubatur� (UT18, UT16, UT24) lokalizowane s� w rejonach TZ2, TZ20, TZ16 w poprzednim planie 
przewidzianych pod przystanie lub hotele. Spo�ród wymienionych przykładów nowe tereny pod kubatur� to UT6 i UT5 
poło�one na tyłach pla�y miejskiej, nie ograniczaj� jednak do niej dost�pu. 
Autor w swoich uwagach powołuje si� na nieobowiazuj�ce przepisy lub bł�dnie interpretuje obowi�zuj�ce akty prawne. Uchwała 
oraz procedura uchwalenia planu jest sprawdzana przez Urz�d Wojewódzki, który rozstrzyga o jej zgodno�ci z prawem. 
Uwag�, �e dopuszczenie wycinki drzew na pewnych terenach, regulacja linii brzegowej itp. jest sprzeczna z celem planu 
jakim jest ochrona cennych przyrodniczo terenów nad jeziorem Ukiel, odrzucono, poniewa� nale�y zaznaczy�, �e celem 
regulacji w planie , wymienionym w §2.2 nie jest jedynie ochrona cennych przyrodniczo terenów nad jeziorem Ukiel, ale tak�e 
zagospodarowanie pozostałych terenów na cele turystyki, rekreacji, wypoczynku i usług. Uzasadnienie dla uwagi 2) jest takie 
jak dla uwagi w pkt.11, ppkt 11) a uzasadnienie dla uwagi 5) – jak dla uwagi w pkt 11, ppkt 9). 
Ad 14.  3) nie wpisano funkcji parkingowej na ZI, poniewa� powi�kszono zasi�g terenu UT14 (w projekcie ko�cowym UT14a), 
na tyle, �e powinno to zapewni� wystarczaj�c� ilo�� miejsca pod parkingi. 
Ad 15  Uwzgl�dniono wi�kszo�� proponowanych dla UT12 funkcji, za wyj�tkiem przeznaczenia terenu na „cele usługowe”, 
jako zbyt ogólnego, oraz bez funkcji mieszkaniowych, jedno i wielorodzinnych, co wi��e si� z ogólnym zało�eniem – nie 
wprowadzania nowej zabudowy mieszkaniowej w granicach planu. Utrzymano minimaln� wielko�� powierzchni biologicznie 
czynnej - 35% powierzchni działki budowlanej. Zakaz podziałów został złagodzony poprzez dopuszczenie podziału terenu na 
dwie działki budowlane. 
Ad 16  Ulica 3KD20 w §10 została okre�lona jako publiczna, gminna, klasy dojazdowej, b�dzie wi�c faktycznie „ulic� miejsk�”, o co 
wnosi si� w uwadze, okre�lenie „droga dojazdowa” odnosi si� do parametrów technicznych drogi a nie jej stanu władania. 
Ad 17.  1),4) Wnioski odrzucono, poniewa� zało�ona w planie funkcja dominuj�ca dla tego terenu - usługi turystyczno-sportowo-rekreacyjne 
musi by� realizowana w sposób zrównowa�ony z naturalnym �rodowiskiem, przy jednoczesnym eksponowaniu jego walorów krajobrazowych 
i przyrodniczych. 
2) Uwaga cz��ciowo uwzgl�dniona, zapisy dla parku le�nego przewiduj� mo�liwo�� wykonania małej architektury, punktów widokowych, 
ogródków z mał� gastronomi�, �cie�ki pieszo-rowerowej wzdłu� brzegu jeziora i nart wodnych w Zatoce Miłej, je�li przeprowadzone badania 
potwierdz�, �e nie zaszkodzi to ptakom, obj�tym ochron� prawn�. Dojazdy techniczne (ratunkowe) mog� by� realizowane na terenach PL, a 
na US3 zjazdy kołowe w formie ci�gów pieszo-jezdnych. 
3) Uwaga dotycz�ca zagospodarowania terenu PL2 pod mieszkaniówk� i usługi została odrzucona, poniewa� dotyczy strefy nalotów, gdzie 
ograniczenia wysoko�ciowe w du�ym stopniu wykluczaj� zabudow�, byłaby to tak�e lokalizacja uci��liwa dla przyszłych mieszka�ców czy 
u�ytkowników. 
5) Uwaga została odrzucona poniewa� dotyczy terenów poza granicami opracowania. Została przekazana do procedury zmiany studium i 
planu miejscowego dla tafli jeziora Ukiel. 
6) Plan dopuszcza ł�czne zagospodarowanie terenów UT18 i UT19, przy czym teren UT18 (hotel) został odsuni�ty od strefy przybrze�nej tak, 
aby zwi�kszy� teren UT19 (przysta�) oraz usytuowa� obiekt o wzgl�dnie du�ej kubaturze w maksymalnej odległo�ci od brzegu. 
7) Plan ustala dost�pno�� jeziora poprzez lokalizacj� przej�� pieszych, terenów ogólnodost�pnych i niezabudowanych. W sprawach nie 
rozstrzygni�tych planem, rozstrzygaj�ce s� przepisy odr�bne (ustawa Prawo wodne). Plan w ustaleniach ogólnych § 5 pkt 3, 4 oraz w 
ustaleniach szczegółowych okre�la zasady ochrony zieleni oraz stref litoralnych jeziora, nakazuj�c ochron� przybrze�nej zieleni wysokiej oraz 
stref litoralnych. Tereny poło�one bezpo�rednio przy pla�ach, przystaniach i obiektach turystycznych nie maj� nakazu zachowania zieleni 
oraz mog� mie� zmienian� lini� brzegow�, co – zgodnie z uwag� - zapewnia mo�liwo�� realizacji doj�cia do wody.  Dost�pno�� obiektów 
u�yteczno�ci publicznej dla osób niepełnosprawnych jest wymagana przez przepisy odr�bne i sprawdzana na etapie pozwolenia na budow�. 
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Zał�cznik Nr 4 
do uchwały Nr LII/599/09 
Rady Miasta Olsztyn 
z dnia 16 listopada 2009 r. 

 
Rozstrzygni �cie sposobu realizacji oraz zasady finansowania inw estycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
nale��cych do zada � własnych gminy zwi �zane ze „Zmian � miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
otoczenia jeziora Ukiel w Olsztynie - rejon Dajtki” , z ustaleniami „Studium uwarunkowa � 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 i z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), stwierdza si�, 
�e rozstrzygni�cie sposobu realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu  infrastruktury technicznej, nale��cych do 
zada� własnych gminy, zostało dokonane w nast�puj�cych dokumentach: 
 

1. Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr VIII/68/07 z dnia 28 marca 2007, zmieniona uchwał� Nr XXVI/316/08 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. Bie��ce uchwały Rady Miasta Olsztyn w sprawie bud�etu 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 ozwoju 
urz�dze� wodoci�gowych i kanalizacyjnych Przedsi�biorstwa Wodoci�gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie na lata 2010-2013". 
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