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UCHWAŁA Nr XI/67/2011 

Rady Miejskiej w Ostródzie 

z dnia 29 sierpnia 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego 

miasta Ostródy w obr �bie dzielnicy Jaracza 

 
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, 
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. 
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 
Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75,  
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130,  
poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043), w zwi�zku 
z uchwał� nr LV/312/2010 Rady Miejskiej w Ostródzie 
z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie przyst�pienia 
do sporz�dzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu poło�onego 
w Ostródzie w obr�bie dzielnicy Jaracza (dotyczy działek 
nr: 112/3, 112/4, 112/5, 112/6 przy ul. Lubawskiej, 
obr�b 7), stwierdzaj�c zgodno�� z  ustaleniami 
obowi�zuj�cego studium uwarunkowa� i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy, 
zatwierdzonego uchwał� Nr XI/88/99 Rady Miejskiej 
w Ostródzie z dn. 08 wrze�nia 1999 r. – Rada Miejska 
w Ostródzie uchwala, co nast�puje.  
 

Rozdział 1 
Ustalenia wst �pne 

 
§ 1. Uchwala si� zmian� miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu poło�onego 
w Ostródzie w obr�bie dzielnicy Jaracza (dotyczy działek 
nr: 112/3, 112/4, 112/5, 112/6 przy ul. Lubawskiej,  
obr�b 7) zwan� dalej planem. Plan obejmuje obszar, 
którego granice wyznaczaj�: 
  1) od strony północnej o� ul. 11 Listopada, 
  2) od strony wschodniej o� ul. Lubawskiej, 
  3) od strony południowej granica administracyjna miasta, 
  4) od strony zachodniej granica administracyjna miasta. 
 

§ 2. 1. Planem obj�to obszar o powierzchni 6,4968 ha. 
 
2. Integralnymi cz��ciami opracowania s�: 

  1) cz��� tekstowa planu stanowi�ca tre�� uchwały; 
  2) cz��� graficzna, na któr� składa si� rysunek planu 

w skali 1:1000 stanowi�cym zał�cznik nr 1  do 
uchwały; 

  3) rozstrzygni�cie o  sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z  zakresu infrastruktury 
technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania – zał�cznik nr 2  
do uchwały. 
 
§ 3. 1. Plan zawiera ustalenia dotycz�ce: 

  1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj�cych 
tereny o ró�nym przeznaczeniu lub ró�nych zasadach 
zagospodarowania; 

  2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
  3) zasad ochrony �rodowiska, przyrody i  krajobrazu 

kulturowego; 
  4) parametrów i  wska�ników kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu; 

  5) zasad modernizacji, rozbudowy i  budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej; 

  6) szczegółowych zasad i  warunków scalania i  podziału 
nieruchomo�ci obj�tych planem miejscowym; 

  7) szczególnych warunków zagospodarowania terenów 
oraz ogranicze� w ich u�ytkowaniu; 

  8) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, 
urz�dzania i u�ytkowania terenów; 

  9) stawek procentowych, na podstawie, których ustala si� 
opłat�, o  której mowa w  art. 36 ust. 4  Ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
2. Plan nie zawiera nast�puj�cych ustale� ze wzgl�du 

na brak wyst�powania takiej problematyki: 
  1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej, 
  2) granic i  sposobów zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj�cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odr�bnych przepisów, 

  3) granic i  sposobów zagospodarowania terenów i  
obiektów górniczych, a  tak�e nara�onych na 
niebezpiecze�stwo powodzi oraz zagro�onych 
osuwaniem si� mas ziemnych, 

  4) wymaga� wynikaj�cych z  potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych. 

 
§ 4. 1. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu s� ustaleniami planu: 
 
  1) oznaczenia liniowe: 

a) granica zmiany planu; 
b) linie rozgraniczaj�ce tereny o ro�nym przeznaczeniu 

lub ró�nym sposobie zagospodarowania; 
c) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
d) wymiarowanie w metrach, 
e) linie elektroenergetyczne �redniego napi�cia (SN); 
f) granica strefy ochronnej wokół linii 

elektroenergetycznych SN. 
 
  2) przeznaczenie terenów: 

a) tereny produkcyjno-usługowe PU 
 
  3) kształtowanie zieleni: 

a) ziele� wysoka izolacyjna 
 
  4) rejon zjazdu z ulicy publicznej, oznaczony graficznie. 
 

§ 5. Ilekro� w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 
  1) planie – nale�y przez to rozumie� ustalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały; 

  2) uchwale – nale�y przez to rozumie� niniejsz� uchwał�, 
o ile z tre�ci przepisu nie wynika inaczej; 

  3) przepisach odr�bnych – nale�y przez to rozumie� 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, które 
dotycz� szczegółów zagadnie� uj�tych w planie; 



@�FC��F��>��/���'�
��DC�����������EF������������FC�������1	�� � 6��$�""2	�
�

��01 "��

  4) obszarze planu – nale�y przez to rozumie� obszar 
obj�ty planem, w granicach przedstawionych na 
rysunku planu i opisanych w § 1; 

  5) terenie – nale�y przez to rozumie� obszar wyznaczony 
liniami rozgraniczaj�cymi, oraz okre�lony symbolem 
terenu zgodnie z rysunkiem planu; 

  6) linii rozgraniczaj�cej – nale�y przez to rozumie� linie, 
które wyznaczaj� tereny o ró�nym przeznaczeniu oraz 
(lub) ró�nym sposobie zagospodarowania i zabudowy; 

  7) przeznaczeniu podstawowym – nale�y przez to rozumie� 
przeznaczenie, docelowo realizowane na danym terenie 
poprzez zabudow� i zagospodarowanie; 

  8) przeznaczeniu dopuszczonym – nale�y przez to 
rozumie� przeznaczenie inne ni� podstawowe, które 
mo�e by� realizowane na danym terenie na 
warunkach okre�lonych w planie; 

  9) usługach – nale�y przez to rozumie� samodzielne 
obiekty budowlane lub pomieszczenia w budynkach 
o innych funkcjach ni� usługowe i urz�dzenia słu��ce 
działalno�ci, której celem jest zaspokajanie potrzeb 
ludno�ci, a nie wytwarzanie bezpo�rednio metodami 
przemysłowymi dóbr materialnych. Usługi dzieli si� na: 
a) nieuci��liwe – to jest usługi, które nie s� zaliczane, 

zgodnie z  obowi�zuj�cymi przepisami do 
przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na 
�rodowisko; 

b) uci��liwe - nie spełniaj�ce wymogów wymienionych 
w pkt. A; 

10) przemy�le, produkcji, składach – nale�y przez to 
rozumie� działalno�� zgodn� z Polsk� Klasyfikacj� 
Działalno�ci, której uci��liwo�� zamyka si� 
w granicach działki lub lokalu, do którego inwestor ma 
tytuł prawny; nie powoduje emisji zanieczyszcze� do 
powietrza, do wód i do ziemi; je�eli za� działalno�� ta 
wi��e si� z emisj� zanieczyszcze�, nale�y zastosowa� 
rozwi�zania technologiczne zd��aj�ce do 
uniemo�liwienia wydzielania ww. emisji; 

11) wska�niku minimalnej powierzchni biologicznie czynnej - 
nale�y przez to rozumie� minimaln� powierzchni� 
biologicznie czynn� na działce, wyra�on� w procentach; 

12) powierzchni zabudowanej – nale�y przez to rozumie� 
powierzchni� działki budowlanej zaj�t� przez 
zabudow� oraz powierzchnie utwardzone dojazdów 
i doj�� pieszych do budynków; 

13) maksymalnej powierzchni zabudowanej – nale�y przez 
to rozumie� powierzchni� działki budowlanej, na której 
dopuszczono w  planie realizacj� zabudowy 
kubaturowej (budynków, powierzchni utwardzonych 
dojazdów i doj�� do budynków); 

14) wska�niku maksymalnej intensywno�ci zabudowy – 
nale�y przez to rozumie� warto�� stosunku sumy 
maksymalnej powierzchni całkowitej wszystkich 
kondygnacji naziemnych mierzonych w  obrysie 
zewn�trznym wszystkich budynków zlokalizowanych 
na danej działce lub terenie do powierzchni danej 
działki lub terenu; 

15) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nale�y przez to 
rozumie� wyznaczone na działce linie okre�laj�ce 
najmniejsz� dopuszczaln� odległo�� zewn�trznego 
lica budynku w  kondygnacjach nadziemnych 
i podziemnych (obiektu kubaturowego) od linii 
rozgraniczaj�cych: drogi i  ci�gu pieszego, granicy 
działki lub innego obiektu, zgodnie z rysunkiem planu, 
z pomini�ciem loggi, balkonów, wykuszy wysuni�tych 
poza obrys budynku oraz elementów wej�� budynków 
(schodów, podestów, pochylni dla niepełnosprawnych 
i zadasze�) pod warunkiem, �e zostan� spełnione 
przepisy odr�bne, obowi�zuj�ce w danym zakresie; 

16) maksymalnej wysoko�ci zabudowy – nale�y przez to 
rozumie� wymiar liczony od poziomu terenu przy 

najni�ej poło�onym wej�ciu do budynku do najwy�ej 
poło�onej kraw�dzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu 
połaci dachowych (bez kominów, anten itp. 
elementów); 

17) obiektach infrastruktury technicznej – nale�y przez to 
rozumie� urz�dzenia i instalacje z  zakresu in�ynierii 
miejskiej, dalekosi��nego transportu energii oraz 
komunikacji słu��ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszka�ców oraz celom publicznym; 

18) no�niku reklamy -nale�y przez to rozumie� urz�dzenie 
reklamowe w jakiejkolwiek materialnej formie ze  
stał� lub zmienn� powierzchni� ekspozycyjn�: 
nieo�wietlon�, o�wietlon� lub pod�wietlon�; 
przeznaczone do eksponowania reklamy; nie b�d�ce 
znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i 
sygnałach drogowych, elementem gminnego systemu 
informacji przestrzennej lub pojazdem samobie�nym; 

19) reklamie – nale�y przez to rozumie� przekazywan� 
w jakiejkolwiek wizualnej formie i przy wykorzystaniu 
no�nika reklamy informacj� o ró�nego rodzaju 
towarach i usługach; 

20) bannerze – nale�y przez to rozumie� rodzaj reklamy 
b�d�cej grafik� na no�niku tekstylnym lub pcv, 
rozpi�tej na niezale�nej konstrukcji z mocowaniem 
no�nika po jego obrze�u; 

21) billboard’ zie - nale�y przez to rozumie� du�ych rozmiarów 
tablic� (cz�sto pod�wietlon�), plakat reklamowy, 
stosowane głównie w reklamie zewn�trznej, na budynkach 
lub na specjalnie przystosowanych do tego słupach; 
stosowane w Polsce: 12 m2, 18 m2, 36 m2 i 48 m2; 

22) działce budowlanej - nale�y przez to rozumie� 
nieruchomo�� gruntow� lub działk� gruntu, której 
wielko��, cechy geometryczne, dost�p do drogi 
publicznej oraz wyposa�enie w urz�dzenia infrastruktury 
technicznej spełniaj� wymogi realizacji obiektów 
budowlanych wynikaj�ce z odr�bnych przepisów i aktów 
prawa miejscowego; 

23) rezerwacie przyrody „Rzeka Drw�ca” - nale�y przez  
to rozumie� najdłu�szy rezerwat ichtiologiczny 
w Polsce, powołany zarz�dzeniem Ministra Le�nictwa 
i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 lipca 1961 r.; 

24) obszarze NATURA 2000 Dolina Drw�cy - nale�y przez 
to rozumie� obszar znajduj�cy si� na północ od 
analizowanego terenu, b�d�cy korytarzem 
ekologicznym mi�dzy Dolin� Wisły a Pojezierzem 
Mazurskim. Obszar ma na celu ochron�: warunków 
trwania populacji gatunków ryb i minogów pierwotnie 
wyst�puj�cych w rzece Drw�cy i dopływach, ze 
szczególnym uwzgl�dnieniem warunków w�drownych, 
utrzymanie funkcji korytarza ekologicznego wraz 
z zachowaniem pełnej ró�norodno�ci wyst�puj�cych 
tam siedlisk. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 
 

§ 6. 1. Ustala si� przeznaczenie terenów o ró�nych 
zasadach zagospodarowania wyznaczonych liniami 
rozgraniczaj�cymi i oznaczonych symbolem literowym 
zgodnie z rysunkiem planu: 
  1) PU – tereny produkcyjno-usługowe. 
 

2. Wskazuje si� poza obszarem planu tereny komunikacji 
publicznej, z której obszar planu jest obsługiwany: 
 
  1) tereny komunikacji publicznej: 

a) (k)- tereny dróg krajowych; 
b) KD-GP - tereny dróg głównych ruchu przyspieszonego. 
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§ 7. Ustala si� zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego poprzez: 
 
  1) podział obszaru obj�tego planem na tereny w  ramach, 

których obowi�zuj� okre�lone zasady zabudowy i  
zagospodarowania, zawarte w  ustaleniach 
szczegółowych, w tym: 
a) wska�nik minimalnej powierzchni biologicznie 

czynnej, 
b) wska�nik maksymalnej intensywno�ci zabudowy; 

 
  2) kształtowanie zabudowy i jej otoczenia, w zale�no�ci 

od terenu i rodzaju zabudowy z uwzgl�dnieniem: 
a) maksymalnej wysoko�ci zabudowy, 
b) kształtowania linii zabudowy, poprzez wyznaczenie 

na rysunku planu nieprzekraczalnych linii 
zabudowy, 

c) okre�lenia dopuszczalnego spadku dachu, 
d) sposobu wyko�czenia elewacji i dachów, 
e) kształtowania ogrodze�; 

 
  3) zakaz lokalizacji nowych inwestycji, których gabaryty i  

forma architektoniczna mog� obni�y� walory 
krajobrazowe; 

 
  4) zakaz zabudowy mieszkaniowej; 
 
  5) dopuszczenie realizacji wszelkich niezb�dnych 

obiektów z  zakresu infrastruktury technicznej,  
a w szczególno�ci: obiektów obsługi technicznej, 
melioracji i urz�dze� wodnych, ulic wewn�trznych, na 
terenie ograniczonym liniami rozgraniczaj�cymi 
w sposób zgodny z  ustaleniami planu i  przepisami 
odr�bnymi; 

 
  6) przeznaczenie na cele publiczne: 

a) istniej�cego zjazdu indywidualnego z drogi 
krajowej nr 15; 

 
  7) sytuowanie reklam i no�ników reklamowych 

nieokre�lonych w przepisach odr�bnych dopuszczone 
pod warunkami: 
a) zakazu umieszczania billboard’ów, reklam 

w najbli�szym s�siedztwie obszaru Natura 2000 - 
od strony ulicy 11 Listopada; 

b) lokalizowania reklam na terenach oznaczonych 
symbolem PU na budynkach o powierzchni jednej 
reklamy wraz z jej ram� nie wi�kszej ni� 8,0 m2,  
i o wysoko�ci nie wi�kszej ni� 8,0 m; 

c) zakazu lokalizowania reklam i  no�ników 
reklamowych na drzewach, budowlach 
i urz�dzeniach technicznych. 

 
§ 8. Ustala si� zasady ochrony �rodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego poprzez: 
 
  1) ustalenia wynikaj�ce z ochrony �rodowiska  

i zdrowia ludzi: 
a) dla realizowanych inwestycji ogranicza si� 

oddziaływanie na �rodowisko poprzez emisj� 
substancji i energii, w szczególno�ci dotycz�ce 
wytwarzania hałasu, wibracji, promieniowania, 
zanieczyszczania powietrza, gleby, wód 
powierzchniowych i podziemnych, do terenu działki 
budowlanej lub zespołu działek, na jakiej jest 
wytwarzane; 

b) w zakresie ochrony cieków powierzchniowych oraz 
wód powierzchniowych stoj�cych: 
- bezwzgl�dny zakaz lokalizacji obiektów na 

kraw�dziach skarp brzegowych; 

- zakaz wylewu �cieków o  st��eniach 
nieodpowiadaj�cych zaleceniom zgodnym 
z przepisami odr�bnymi; 

- nakaz instalowania separatorów na wylocie 
kanalizacji deszczowej ujmuj�cej wody opadowe; 

c) w zakresie ochrony wód podziemnych: 
- nakaz wykonywania dokumentacji 

hydrogeologicznej dla inwestycji mog�cych 
znacz�co oddziaływa� na �rodowisko; 

- zakaz stosowania zbiorników bezodpływowych; 
- nakaz stosowania odpowiedniej konstrukcji 

i szczelno�ci sieci kanalizacyjnej; 
d) w zakresie poprawy jako�ci powietrza i hałasu: 

- ograniczenie emisji zanieczyszcze� pyłowych 
i gazowych, wytwarzania odpadów i  �cieków z  
terenów produkcyjno-usługowych zgodnie 
z obowi�zuj�cymi przepisami prawa; 

- nakaz terminowego usuwania odpadów; 
- dopuszczenie stosowania czystych no�ników 

energii: elektrycznych, gazowych lub olejowych 
celem ograniczenia wysokiej emisji; 

- dopuszczenie stosowania paliw w�glowych; 
- nakaz przestrzegania obowi�zuj�cych norm 

wytwarzania hałasu i zanieczyszcze� podczas 
prac budowlanych; 

- nakaz przestrzegania obowi�zuj�cych norm 
wytwarzania hałasu i zanieczyszcze� podczas 
prac budowlanych; 

- w zabudowie przeznaczonej na stały pobyt ludzi 
(powy�ej 4  godzin na dob�) uwzgl�dnienie 
rozwi�za� technicznych, minimalizuj�cych 
oddziaływanie hałasu i  drga� w zwi�zku 
z s�siedztwem linii kolejowej; 

- skanalizowanie obszarów nie posiadaj�cych 
kanalizacji; 

- nakaz selektywnego gromadzenia odpadów 
w przystosowanych do tego pojemnikach; 

- nakaz stosowania urz�dze� o niskiej emisji 
hałasu; 

- nakaz prowadzenia procesu technologicznego 
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 
w zakresie emisji hałasu; 

e) w zakresie ochrony bioró�norodno�ci: 
- nakaz ochrony i zachowania w maksymalnym 

stopniu, istniej�cego drzewostanu wyst�puj�cego 
w  południowej cz��ci przedmiotowego terenu; 

f) nakaz stosowania pasów ochronnych wolnych od 
zagospodarowania i  zadrzewienia wzdłu� sieci 
infrastruktury technicznej, zgodnie z obowi�zuj�cymi 
normami i przepisami prawa; 

g) na terenach wzdłu� ul. Lubawskiej i  ul. 11 Listopada 
w  pasie o  szeroko�ci 20 m nakaz wprowadzenia 
zieleni wysokiej o charakterze izolacyjnym; 

h) stosowanie kablowych sieci elektroenergetycznych; 
i) zakaz lokalizacji obiektów naruszaj�cych rze�b� 

terenu czy mog�cych wzmóc procesy erozyjne; 
j) nakaz lokalizowania inwestycji w bezpo�rednich 

strefach przylegaj�cych do głównych kompleksów 
le�nych z wykluczeniem inwestycji wodochłonnych 
lub wywołuj�cych lej depresyjny; 

k) stosowanie a�urowych ogrodze� pozwalaj�cych na 
migracj� drobnej zwierzyny zgodnie z § 9 pkt. 8b 
uchwały; 

 
  2) ustalenia wynikaj�ce z  ochrony krajobrazu kulturowego: 

a) uwzgl�dnianie utrzymania obecnie panuj�cych 
warunków hydrologicznych, maj�cych kluczowe 
znaczenie dla ci�gło�ci trwania w stanie 
niezmienionym siedlisk rezerwatu przyrody „Rzeka 
Drw�ca”; 
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b) ograniczenie emisji hałasu w bezpo�rednim 
s�siedztwie z obszarem Natura 2000; 

c) realizacja przedsi�wzi�� mog�cych negatywnie 
oddziaływa� na specjalny obszar ochrony  
siedlisk Natura 2000 - Dolina Drw�cy  
wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsi�wzi�cia na obszar Natura 2000 w  tym 
rezerwat przyrody „Rzeka Drw�ca”; 

d) prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z  
obowi�zuj�cymi zasadami, wymaganiami ochrony 
�rodowiska oraz planami post�powania 
z odpadami zwłaszcza na terenach w najbli�szym 
s�siedztwie obszaru Natura 2000 oraz według 
zasad uj�tych w § 11 pkt. 9 a i b; 

e) sposób zagospodarowania terenu uwzgl�dniaj�cy 
w jak najwi�kszym stopniu walory krajobrazowe. 

 
§ 9. Ustala si� parametry i wska�niki kształtowania 

zabudowy oraz zasady zagospodarowania terenu: 
  1) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki, na 

której dopuszczona jest nowa 6 zabudowa zgodnie 
z § 12 pkt. 4 uchwały; 

  2) wska�nik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej: 
20%; 

  3) wska�nik maksymalnej intensywno�ci zabudowy 1,8; 
  4) maksymalna wysoko�� zabudowy zgodnie z ustaleniami 

szczegółowymi dla przedmiotowego terenu w  § 16  
pkt. 2.2 d, e, f; 

  5) dopuszczalny spadek dachu: 
a) dla obiektów przemysłowych, usługowych 

i zwi�zanych z infrastruktur� techniczn� dopuszcza 
si� dachy płaskie (stropodachy) o spadkach 5% 
niezb�dnych do uzyskania odpływu wody; 

b) dla gara�y i  budynków gospodarczych 
wolnostoj�cych spadki minimalne 200 w  stosunku 
do poziomu; 

  6) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi w § 16 pkt. 2.2 b uchwały; 

  7) sposób wyko�czenia elewacji i  dachów zgodnie 
z ustaleniami szczegółowymi dla przedmiotowego 
terenu w §16 ust. pkt. 2.2 g uchwały; 

  8) stosowanie ogrodze� pod nast�puj�cymi warunkami: 
a) wysoko�ci 1,7- 2,5 m; 
b) wprowadzenie ogrodze� a�urowych 

z podmurówk�, w której s� przepusty 15x15 cm 
minimum co 10 m zapewniaj�ce mo�liwo�� 
migracji drobnych przedstawicieli fauny; 

c) na całym obszarze obowi�zywania planu zakaz 
stosowania ogrodze� z  prefabrykowanych 
elementów betonowych; 

d) bramy i furtki w ogrodzeniach nie mog� otwiera� 
si� na zewn�trz działki; dopuszcza si� ich 
miejscowe wycofanie w celu omini�cia przeszkód 
typu: drzewo, urz�dzenia infrastruktury technicznej 
i w miejscu sytuowania bram wjazdowych; 

e) linia ogrodze� winna przebiega� w  odległo�ci 
minimum 0,5 m od gazoci�gu. 

 
§ 10. Ustala si� zasady rozbudowy i  budowy 

systemów komunikacji poprzez: 
 
  1) obsługa komunikacyjna terenu PU wył�cznie 

istniej�cym zjazdem z drogi krajowej Nr 15, pod 
warunkiem jego przebudowy na zjazd publiczny za 
zgod� i na warunkach zarz�dcy drogi krajowej po 
spełnieniu wymaganych warunków technicznych 
okre�lonych w przepisach odr�bnych; 

 
  2) dopuszczenie mo�liwo�ci budowy niepublicznych dróg 

wewn�trznych obsługuj�cych przedmiotowy teren, nie 

wrysowanych na rysunku planu, o  szeroko�ci nie 
mniejszej ni� 10m; 

 
  3) nakaz zapewnienia dojazdu w wydzielonych strefach 

ochronnych do istniej�cych urz�dze� energetycznych 
celem umo�liwienia prowadzenia ich eksploatacji; 

 
  4) nakaz spełnienia wska�nika parkingowego minimum  

3  miejsca postojowe na ka�de 100 m2 obiektów 
przemysłowych i usługowych; 

 
  5) nakaz realizacji potrzeb parkingowych dla istniej�cych 

i projektowanych inwestycji na terenie własnej działki 
budowlanej w  liczbie wynikaj�cej z  ustalonych 
w uchwale wska�ników. 

 
§ 11. Ustala si� ogólne zasady obsługi w zakresie 

infrastruktury technicznej: 
 
  1) w granicach zmiany planu dla ka�dej z działek 

budowlanych przeznaczonych pod zabudow� 
budynkami na pobyt stały ludzi zapewnieniem 
mo�liwo�ci przył�czenia uzbrojenia działki lub 
bezpo�rednio budynku do zewn�trznych sieci: 
wodoci�gowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej 
i gazowej; 

 
  2) dopuszcza si�, bez zmiany planu, zmian� lokalizacji 

przebiegu sieci infrastruktury technicznej w przypadku, 
gdy nast�pi kolizja z projektowan� zabudow�, obiektami 
i  zagospodarowaniem terenu przewidzianymi w planie 
do realizacji; 

 
  3) ustala si� obowi�zek uzyskania słu�ebno�ci przesyłu 

w formie aktu notarialnego lub innego zabezpieczenia 
przez operatorów sieci dla odcinków urz�dze� 
sieciowych uło�onych poza liniami rozgraniczaj�cymi 
ulic na terenach nale��cych do podmiotów 
prywatnych; 

 
  4) nakazuje si� stosowanie pasów ochronnych wolnych 

od zagospodarowania i zadrzewienia wzdłu� sieci 
infrastruktury technicznej, zgodnie z obowi�zuj�cymi 
normami i przepisami prawa; 

 
  5) w zakresie sieci wodoci�gowej 

a) nakaz podł�czenia do miejskiej sieci wodoci�gowej 
wszystkich działek budowlanych i budynków oraz 
realizacji ka�dorazowo przył�cza wodoci�gowego 
umo�liwiaj�cego pobór wody zgodny z potrzebami, 

b) utrzymanie istniej�cych dotychczasowo wodoci�gów, 
c) nakaz zapewnienia zaopatrzenia w wod� na cele 

przeciwpo�arowe, z uwzgl�dnieniem rozmieszczenia 
w  pasach drogowych hydrantów nadziemnych 
zgodnie z przepisami odr�bnymi obowi�zuj�cymi 
w tym zakresie, 

d) nakaz poprzedzenia podł�czeniem działki do sieci 
wodoci�gowej realizacji nowej zabudowy; 

 
  6) w zakresie gospodarki �ciekowej i wód opadowych: 

a) nakaz docelowego podł�czenia wszystkich 
budynków oraz działek budowlanych do gminnej 
sieci kanalizacyjnej oraz wykonania przył�cza 
kanalizacyjnego umo�liwiaj�cego odprowadzenie 
�cieków sanitarnych w stopniu wystarczaj�cym dla 
obsługi działek, ich zabudowy i zagospodarowania, 
zgodnych z przeznaczeniem; 

b) bezwzgl�dny zakaz wlewu �cieków  
o  niedopuszczalnych st��eniach zgodnie 
z obowi�zuj�cymi normami i przepisami prawa; 
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c) nakaz wykonania sieci kanalizacji deszczowej dla 
terenów utwardzonych produkcyjno - usługowych 
i dróg; 

d) nakaz instalowania separatorów na wylocie 
kanalizacji deszczowej ujmuj�cej wody opadowe; 

e) nakaz kształtowania powierzchni działek w sposób 
zabezpieczaj�cy s�siednie tereny i ulice przed 
spływem wód opadowych; 

 
  7) w zakresie zaopatrzenia w energi� elektryczn�: 

a) zaopatrzenie odbiorców w energi� elektryczn� 
z istniej�cych sieci 15kV, stacji transformatorowych 
napowietrznych i  kablowych linii 
elektroenergetycznych nN 0,4kV; 

b) budowa urz�dze� elektroenergetycznych po 
uprzednim dokonaniu niwelacji terenu; 

c) zakaz nasadzania drzew i krzewów, wznoszenia 
budowli oraz budowy ogrodze� w korytarzach 
technicznych i wyznaczonych miejscach lokalizacji 
urz�dze� elektroenergetycznych; 

d) przył�czanie podmiotów do wspólnej sieci ich 
zasilanie w energi� elektryczn� b�dzie nast�powało 
na ogólnych zasadach przył�czenia odbiorców 
obwi�zuj�cych w Zakładzie Energetycznym; 

e) przył�czenia obiektów do sieci elektroenergetycznej 
oraz przebudowy urz�dze� elektroenergetycznych, 
powstałe w wyniku wyst�pienia kolizji planu 
zagospodarowania działki (w tym równie� 
wynikaj�cego ze zmiany przeznaczenia terenu)  
z  istniej�cymi urz�dzeniami elektroenergetycznymi 
w uzgodnieniu i  na warunkach okre�lonych  
przez wła�ciwego operatora systemu 
elektroenergetycznego według zasad okre�lonych 
w przepisach prawa energetycznego z uwzgl�dnieniem 
zachowania wymaganych stref ochronnych; 

f) nakaz stosowania kablowych sieci 
elektroenergetycznych; 

g) dopuszczenie budowy wn�trzowych stacji 
transformatorowych; 

h) sytuowanie i  realizacj� nowych stacji 
transformatorowych bez zmiany planu; 

 
  8) w zakresie zaopatrzenia w energi� ciepln� i gaz: 

a) dopuszcza si� uzbrojenie terenu w  sie� 
ciepłownicz�; 

b) stosowanie ekologicznych surowców energetycznych 
z dopuszczeniem paliw w�glowych; 

c) nakaz stosowania wył�cznie paliw niskoemisyjnych, 
ekologicznych w przypadku pozyskiwania energii 
cieplnej w sposób indywidualny; 

d) dopuszcza si� lokalizowanie sieci gazowej na 
terenach obj�tych opracowaniem planu; 

e) nakaz zachowania normatywnych odległo�ci 
projektowanych urz�dze� i obiektów od sieci 
gazowej na podstawie wła�ciwych przepisów 
w przypadku jej wybudowania; 

f) dopuszczenie przebudowania sieci gazowej 
z koliduj�cymi obiektami kosztem i staraniem 
inwestora na warunkach podanych przez operatora 
sieci gazowej w przypadku jej wybudowania; 

g) przebieg linii ogrodze� w odległo�ci od ewentualnej 
sieci gazowej zgodnie z § 9 ust. 8 pkt. e; 

h) w przypadku uzbrojenia terenu w  urz�dzenia 
liniowe nakaz zapewnienia dost�pu w  celu 
wykonywania bie��cych konserwacji i napraw; 

 
  9) w zakresie telekomunikacji: 

a) pełne pokrycie zapotrzebowania na ł�cza 
telefoniczne; 

b) dopuszczenie kablowego rozprowadzenia linii 
abonenckich; 

c) dopuszczenie lokalizowania nowych masztowych 
stacji bazowych, przeka�nikowych i  innych 
urz�dze� ł�czno�ci elektronicznej; 

d) uwzgl�dnienie przy opracowywaniu projektów 
budowlanych istniej�cej infrastruktury 
telekomunikacyjnej podziemnej i nadziemnej, od 
której nale�y zachowa� odległo�ci zgodnie 
z obowi�zuj�cymi normami; 

e) nakaz projektowania linii telekomunikacyjnych jako 
podziemnych z  rozprowadzeniem w  terenach 
przeznaczonych pod ci�gi komunikacyjne; 

f) w przypadku wyst�pienia kolizji z istniej�c� sieci� 
telekomunikacyjn� nakaz przebudowy 
w dostosowaniu do nowych warunków zabudowy 
na koszt inwestora, przestrzegaj�c obowi�zuj�ce 
przepisy odr�bne; 

 
10) w zakresie gospodarki odpadami: 

a) obowi�zek wyposa�ania zabudowanych 
nieruchomo�ci w odpowiednie urz�dzenia (oraz 
miejsca) słu��ce do zbierania odpadów, w tym 
zbieranych selektywnie oraz ustala si� obowi�zek 
zbierania tych odpadów zgodnie z wymaganiami 
okre�lonymi w przepisach odr�bnych i w prawie 
miejscowym. 

 
§ 12. Ustala si� szczegółowe zasady i warunki 

scalania i podziału nieruchomo�ci: 
 
  1) dokonywany podział nieruchomo�ci musi zapewni� 

zagospodarowanie ka�dej działki zgodnie z planem 
i obowi�zuj�cymi przepisami odr�bnymi; 

 
  2) plan adaptuje istniej�ce działki wydzielone przed 

wej�ciem w �ycie planu; 
 
  3) dopuszcza si� scalenia i  podziały nieruchomo�ci, 

warunkuj�c je zapewnieniem mo�liwo�ci 
zagospodarowania ka�dej działki oraz minimaln� 
szeroko�ci� frontów działek zgodnie z  planem 
i obowi�zuj�cymi przepisami odr�bnymi; 

 
  4) ustala si� minimaln� powierzchni� nowowydzielanych 

działek budowlanych nie mniejsz� ni� 3000 m2; 
 
  5) zakaz dokonywania podziałów, które spowodowałyby 

konieczno�� urz�dzania nowych zjazdów z dróg 
krajowych nr 15 i 16; 

 
  6) Dopuszcza si� wydzielenie działek o  powierzchni 

mniejszej ni� okre�lona w przepisach szczegółowych 
wył�cznie: 
a) w celu powi�kszenia s�siedniej nieruchomo�ci pod 

warunkiem, �e działka, z  której wydzielony 
zostanie teren zachowa powierzchni� nie mniejsz�, 
ni� okre�lona w przepisach szczegółowych; 

b) w celu wydzielenia dojazdu do nowo wydzielonych 
działek budowlanych; 

c) w celu wydzielenia terenów pod stacj� 
transformatorow� i inne urz�dzenia infrastruktury 
technicznej. 

 
§ 13. Ustala si� szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ogranicze� w ich u�ytkowaniu: 
  1) zakaz podziałów terenów, niezgodnych z  planem 

miejscowym. 
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§ 14. Ustala si� sposoby i  terminy tymczasowego 
zagospodarowania, urz�dzania i  u�ytkowania terenów 
poprzez: 
  1) zakaz tymczasowego zagospodarowania, urz�dzania 

i u�ytkowania terenów, w tym równie� lokalizowania 
tymczasowych obiektów usługowo-handlowych 
z wyj�tkiem obiektów tymczasowych realizowanych 
dla potrzeb prowadzenia budowy w obr�bie działki 
budowlanej, na której realizowana jest inwestycja 
docelowa w czasie realizacji pozwolenia na budow�; 

  2) dopuszczenie czasowego zagospodarowania zieleni� 
(trawnikami i krzewami) terenów niezabudowanych – 
do czasu realizacji przeznaczenia zgodnego z planem. 

 
§ 15. Dla terenów, w stosunku do których nast�pi 

w wyniku uchwalenia planu wzrost ich warto�ci ustala si� 
stawk� procentow�, słu��c� naliczeniu opłaty zwi�zanej 
z tym wzrostem: 
  1) dla terenów oznaczonych symbolem PU – 30%; 
  2) opłata, o której mowa w  ust. 1, b�dzie pobierana 

zgodnie z ustaw� o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z 2003 r., w razie zbycia nieruchomo�ci 
przed upływem 5  lat od dnia wej�cia w  �ycie 
niniejszego planu. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 
 
§ 16. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych 

na rysunku planu symbolami 1PU 
 

1. Przeznaczenie terenów : 
  1) tereny produkcyjne, jako przeznaczenie podstawowe; 
  2) tereny usług, jako przeznaczenie podstawowe; 
  3) tereny składów jako przeznaczenie dopuszczone; 
  4) parkingi, ulice wewn�trzne, jako przeznaczenie 

dopuszczone; 
  5) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia. 

 
2. Zasady zagospodarowania: 

  1) warunki zagospodarowania terenu: 
a) wska�nik minimalnej powierzchni biologicznie 

czynnej w granicach działki: 20%; 
b) uci��liwo�� zagospodarowania musi by� zawarta 

w granicach działki; 
c) ustala si� pasy zieleni izolacyjnej o szeroko�ci  

20 m wzdłu� dróg krajowych Nr 15 (ul. Lubawska)  
i  Nr 16 (ul. 11 Listopada), które b�d� 
zagospodarowane przy pomocy nasadze� zieleni 
wysokiej, przyjmuj�c w tych strefach minimum 50% 
powierzchni biologicznie czynnej; 

  2) zasady kształtowania zabudowy: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowana działki 

(działek) wraz z  utwardzonymi doj�ciami 
i dojazdami nie wi�cej ni� 80%; 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie 
z rysunkiem planu, w  tym: 
- minimum 20 m od linii rozgraniczaj�cych  

dróg publicznych krajowych: ul. Lubawskiej  
i 11 Listopada; 

- minimum 6,0 m od osi napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 15kV; 

- minimum 4,0 m od granic s�siednich działek 
w miejscach gdzie si� do nich zbli�aj�; 

- minimum 3,0 m od kraw�dzi s�siaduj�cych 
skarp; 

c) w południowej cz��ci planu poza liniami zabudowy 
dopuszcza si� sytuowanie powierzchni składowisk, 
parkingów, placów manewrowych itp. 
zagospodarowania; 

d) wysoko�� zabudowy maksymalnie 12 m; 
e) ustala si� mo�liwo�� lokalizacji obiektów  

i  urz�dze� ł�czno�ci elektronicznej w  ka�dym 
miejscu w  granicach planu i  o wysoko�ci 
wymaganej przepisami odr�bnymi; 

f) dopuszcza si� lokalizacj� jednej dominanty 
przestrzennej w  ramach obszaru planu do 
wysoko�ci maksymalnej 16,0 m (reklama, obiekt 
biurowy itp. nie licz�c stacji bazowych 
telekomunikacji elektronicznej); 

g) dla elewacji nowej zabudowy: 
- ustala si� wyko�czenie tynkiem, drewnem, 

ceramik�; 
- dopuszcza si� stosowania na elewacji paneli 

z tworzyw sztucznych i blach; 
- kolorystyka wystroju zewn�trznego obiektów 

z dominacj� kolorów stonowanych; 
- zakaz stosowania na elewacjach i dachach 

kolorów jaskrawych; 
  3) w zakresie budowy ogrodze� ustalenia zgodne 

z zasadami ogólnymi zawartymi w  § 9 pkt. 8 a-e 
niniejszej uchwały; 

  4) w zakresie sytuowania reklam obowi�zuj� ustalenia 
ogólne zawarte w § 7 pkt 8 a - c; 

  5) warunki obsługi komunikacyjnej i  parkowanie 
obowi�zuj� ustalenia ogólne zawarte w § 10 pkt. 1-5 
niniejszej uchwały; 

  6) przebudowa, budowa i  rozbudowa systemu 
infrastruktury in�ynieryjnej zgodnie z  zasadami 
ogólnymi zawartymi w § 11 pkt. 1 – 9; 

  7) warunki ochrony �rodowiska przyrodniczego zgodnie 
z zasadami ogólnymi zawartymi w § 8; 

  8) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu 
zgodnie z § 14 uchwały; 

  9) stawka procentowa od wzrostu warto�ci 
nieruchomo�ci zgodnie z § 15 uchwały. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia ko �cowe 
 

§ 17. 1. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 
Miasta Ostróda. 
 

§ 18. 1. Uchwała wymaga publikacji w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa Warmi�sko - Mazurskiego. 
 

§ 19. 1. Traci moc na danym obszarze „Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy 
w obr�bie dzielnicy Jaracza” przyj�ty Uchwał� Nr XI/89/99 
Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 8 wrze�nia 1999 r.; 
 

2. Do spraw z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego wszcz�tych przed dniem wej�cia w �ycie 
planu, a nie zako�czonych decyzj� ostateczn�, stosuje si� 
ustalenia niniejszego planu. 

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

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

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej  
Czesław Najmowicz 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XI/67/2011 
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 29 sierpnia 2011 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XI/67/2011 
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 29 sierpnia 2011 r. 

 
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 pó�n. zm, 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 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237,  
Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska w Ostródzie postanawia, co nast�puje: 
 

1. Do projektu zmiany planu nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
 

2. Prognoza skutków finansowych wykazała brak jakichkolwiek kosztów do poniesienia przez Miasto Ostróda z tytułu 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostróda w obr�bie dzielnicy Jaracza ze 
wzgl�du na brak lokalizacji celów publicznych w obszarze planu. 
 

3. Nie wyst�puj� zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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UCHWAŁA Nr XVII/122/2011 

Rady Gminy Ełk 

z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

 

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzi elania ulg w spłacie nale �no�ci pieni ��nych  

maj�cych charakter cywilnoprawny przypadaj �cych Gminie Ełk oraz jej jednostkom podległym  

a tak�e okre �lenie warunków dopuszczalno �ci pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowi �  

b�d� pomoc publiczn � oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Gminy Ełk uchwala,  
co nast�puje: 

 
§ 1. 1. Uchwała okre�la szczegółowe zasady, sposób 

i tryb umarzania w cz��ci lub cało�ci, odraczania lub 
rozkładania na raty spłaty nale�no�ci pieni��nych 
maj�cych charakter cywilnoprawny, zwanych dalej 
„nale�no�ciami” przypadaj�cych Gminie Ełk i jej 
jednostkom podległym od osób fizycznych, osób 
prawnych a tak�e jednostek organizacyjnych nie 
posiadaj�cych osobowo�ci prawnej, zwanych dalej 
„dłu�nikami”, w  przypadkach uzasadnionych wa�nym 
interesem dłu�nika lub interesem publicznym. 
 

2. Uchwała okre�la równie� warunki dopuszczalno�ci 
pomocy publicznej w  przypadkach, w  których ulgi, 
o których mowa w ust. 1 stanowi� b�d� pomoc publiczn� 
oraz wskazuje organy lub osoby uprawnione do udzielania 
tych ulg. 
 

3. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje si� wobec 
nale�no�ci, których zasady i tryb umarzania, odraczania 
spłaty oraz rozkładania na raty okre�laj� odr�bne 
przepisy. 
 

§ 2. Ilekro� w uchwale jest mowa o: 
 

1. ulgach w spłacie nale�no�ci – rozumie si� przez to 
umarzanie w cz��ci lub w cało�ci, odraczanie lub 

rozkładanie na raty spłaty nale�no�ci pieni��nych 
maj�cych charakter cywilnoprawny, 
 

2. jednostkach podległych Gminie Ełk – rozumie si� 
przez to jednostki bud�etowe, 
 

3. nale�no�ci – rozumie si� przez to nale�no�� pieni��n� 
o  charakterze cywilnoprawnym (nale�no�� główn�), 
przypadaj�c� od jednego dłu�nika, nale�ne odsetki 
i nale�no�ci uboczne tj. koszty dochodzenia nale�no�ci, na 
dzie� zło�enia wniosku o umorzenie, odroczenie terminu 
zapłaty lub rozło�enie jej płatno�ci na raty, 
 

4. organach – rozumie si� Wójta Gminy Ełk oraz 
kierowników jednostek podległych Gminie Ełk,o których 
mowa w pkt 2, 
 

5. przedsi�biorcy – nale�y rozumie� przedsi�biorstwo 
w rozumieniu art. 1 zał�cznika do rozporz�dzenia Komisji 
(WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznaj�cego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem 
w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne 
rozporz�dzenie w sprawie wył�cze� blokowych) (Dz. U. 
UE L 214 z 9.08.2008, str.3), 
 

6. dłu�niku – nale�y rozumie� osoby fizyczne, osoby 
prawne a tak�e jednostki organizacyjne nie posiadaj�ce 
osobowo�ci prawnej, na których ci��y zobowi�zanie 
wobec Gminy Ełk w spłacie nale�no�ci pieni��nych 
o charakterze cywilnoprawnym. 
 

 


