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§ 12. W celu zapewnienia bezpiecze�stwa 
u�ytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich 
przeznaczeniem zabrania si�: 
 
  1) u�ywania butów piłkarskich na wysokich i metalowych 

korkach oraz kolców, 
 
  2) wprowadzania i u�ytkowania sprz�tu innego ni� 

zgodnego z przeznaczeniem boisk, np: rower, 
motorower, deskorolka, rolki, itp., 

 
  3) niszczenia urz�dze� sportowych i płyty boiska, 
 
  4) wchodzenia na ogrodzenie i urz�dzenia sportowe, 
 
  5) palenia tytoniu, spo�ywania alkoholu, 
 
  6) za�miecania, wnoszenia opakowa� szklanych i metalowych, 
 
  7) przeszkadzania w zaj�ciach lub grze, 
 
  8) zakłócania porz�dku i u�ywania wulgarnych słów, 
 
  9) wprowadzania zwierz�t, 
 
10) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu, 
 
11) przebywanie i korzystanie z obiektu poza godzinami 

otwarcia. 
 

§ 13. Rozstrzygni�cia dotycz�ce, zgodnego  
z postanowieniami § 12, korzystania z boisk podejmuje 
instruktor sportu, który w zale�no�ci od sytuacji mo�e: 
 

  1) nakaza� zmian� obuwia sportowego i stroju, 
 
  2) zwróci� uwag� na niewła�ciwe, niezgodne z 

regulaminem zachowanie, 
 
  3) nakaza� opuszczenie terenu boisk i szkoły, 
 
  4) zakaza� dalszych wst�pów na kompleks. 
 

§ 14. Poza planowymi zaj�ciami wymienionymi  
w § 3 pkt 1: 
 
  1) administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialno�ci 

za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu, 
 
  2) u�ytkownicy korzystaj� z boisk na własn� 

odpowiedzialno�� i odpowiadaj� materialnie za 
wyrz�dzone szkody na zasadach okre�lonych w 
odr�bnych przepisach, 

 
  3) prowadz�cy zaj�cia (nauczyciel, trener, animator 

sportu, trener �rodowiskowy) jest zobowi�zany 
powiadomi� administratora o ka�dym zaistniałym 
wypadku lub kontuzji �wicz�cego. 

  
§ 15. Korzystaj�cy z obiektu s� zobowi�zani do 

bezwzgl�dnego przestrzegania regulaminu, przepisów 
ppo�. i bhp, a w szczególno�ci do uwag instruktora sportu. 
 

§ 16. Niezastosowanie si� do niniejszego regulaminu 
rozpatrywane b�dzie w drodze post�powania karno-
administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w 
drodze post�powania karnego.* 

 
 
     
* Rozstrzygni�cie nadzorcze Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego  
  – PN.0911-312/09 z dnia 16 pa�dziernika 2009 r. 
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UCHWAŁA Nr LVII/498/2009 

Rady Gminy Ełk 

z dnia 16 wrze �nia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego terenu poło �onego  

w obr �bie Nowa Wie � Ełcka, Gmina Ełk. 

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

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) i art. 15 ust. 2, art. 20  
ust. 1 w zwi�zku z art. 27 oraz art. 29 i art. 34 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.), po stwierdzeniu zgodno�ci 
ustale� zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowa� 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Ełk, uchwalonego uchwał� Nr XXXII/207/2001 Rady 
Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 roku z pó�n. zm., 
Rada Gminy Ełk stanowi, co nast�puje: 
 

§ 1. 1. W uchwale Nr VIII/51/2007 Rady Gminy Ełk z 
dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

poło�onego w obr�bie Nowa Wie� Ełcka, Gmina Ełk, 
ogłoszonej w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego Nr 56, poz. 911 z dnia  
24 kwietnia 2007 r. wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 
 
  1) w rozdziale 1, w § 6 uchyla si� punkty 4 i 6, 
 
  2) w rozdziale 2: 
 

a) w § 9, ust. 1 po słowach: „3MN” dodaje si� 
przecinek i słowa o tre�ci: „6MN, 8MN”, 

b) uchyla si�  § 12, 
c) uchyla si� § 14, 

 
  3) w rozdziale 3: 
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a) § 16 otrzymuje brzmienie: „§ 16. Ustalenia dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN, 
2MN, 3MN, 6MN i 8MN: 
 
1) w kwartałach 2MN, 6MN i 8MN realizacja 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych w 
formie budynków wolno stoj�cych (w tym z 
pomieszczeniami gara�owymi) z dopuszczeniem 
realizacji budynków gospodarczych i gara�owych, 

2) w kwartale 1MN realizacja budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w formie 
budynków wolno stoj�cych (w tym z 
pomieszczeniami gara�owymi) lub w zabudowie 
bli�niaczej, z dopuszczeniem realizacji budynków 
gospodarczych i gara�owych, 

3) w kwartale 3MN realizacja budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie 
bli�niaczej z zaleceniem poł�cze� budynków 
pomieszczeniami gara�owymi (poł�czenie 
budynków pomieszczeniami gara�owymi nie 
jest obligatoryjne), 

4) lokalizacja budynków przy zachowaniu 
maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy, 
ustalonej: 
 
a) w odległo�ci 5 m od granicy pasa 

drogowego drogi wewn�trznej 9KDW, 
b) w odległo�ci 10 m od granicy pasa 

drogowego drogi gminnej, 
c) w odległo�ci 5 m od skrajnego przewodu 

dla pomieszcze� przeznaczonych na pobyt 
ludzi od osi istniej�cej linii 
elektroenergetycznej SN (15kV), to jest 
około 7,5 m od osi linii SN; w przypadku 
zmiany linii na izolowan� dopuszcza si� 
zmniejszenie tej odległo�ci na warunkach 
zarz�dcy linii elektroenergetycznej, przy 
zabezpieczeniu ochrony ludzi przed 
oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, 

 
5) wysoko�� budynków do dwóch kondygnacji 

nadziemnych, ł�cznie z poddaszem z 
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, 

6) zalecana szeroko�� elewacji budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych od strony frontu 
działki w kwartałach 1MN, 2MN, 6Mn i 8MN w 
przedziale od 8 m do 12 m, w kwartale 3MN w 
przedziale od 8 m do 10 m, 

7) maksymalna wysoko�� kalenicy dachu, 
mierzona od �redniego poziomu terenu przed 
głównym wej�ciem do budynku: 
 
a) dla budynku mieszkalnego jednorodzinne-

go: 9 m, 
b) dla budynków gospodarczych i gara�owych: 

6 m, 
 
8) dachy budynków dwuspadowe, z 

dopuszczeniem wielospadowych z wyra�nie 
zarysowan� kalenic�, o k�cie nachylenia 
głównych połaci dachowych: 
 
a) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

w przedziale 350÷450, 
b) dla budynków gospodarczych i gara�owych, 

realizowanych w kwartałach 1MN, 2MN, 
6MN i 8MN w przedziale 300÷450, 

 

9) układ głównych kalenic dachowych dla 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych w 
przybli�eniu równoległy do pasa drogowego 
drogi wewn�trznej 9KDW; dla budynków 
gospodarczych i gara�owych w przybli�eniu 
prostopadły lub równoległy do pasa drogowego 
drogi wewn�trznej 9KDW, 

10) realizacja obiektów zwi�zanych z obsług� 
infrastrukturaln� terenów budowlanych i 
utrzymania porz�dku jak: uzbrojenie terenu, 
kontenery na odpadki stałe itp., 

11) dla działek poło�onych w kwartałach 1MN, 
2MN, 6MN i 8MN maksymalny stosunek 
powierzchni zabudowy do powierzchni działki 
wynosi 0,35, a powierzchnia biologicznie 
czynna minimum 40% powierzchni działki, 

12) dla działek poło�onych w kwartale 3MN 
maksymalny stosunek powierzchni zabudowy 
do powierzchni działki wynosi 0,40, a 
powierzchnia biologicznie czynna minimum 
30% powierzchni działki, 

13) dopuszcza si� lokalizacj� usług nieuci��liwych 
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, 
poło�onych w kwartale 1MN, pod warunkiem 
zapewnienia w granicach działek miejsc 
postojowych do obsługi tych usług w ilo�ci min. 
2 sztuk na ka�de 50 m2 powierzchni u�ytkowej 
usług.”, 

 
b) w § 17: 

- uchyla si� punkt 6, 
- w punkcie 11 słowa o tre�ci: „w kwartałach 6KS 

i 5KS” zast�puje si� słowami o tre�ci: „w kwartale 
5KS”, 

c) uchyla si� § 19 i § 21, 
 

d) w § 23: 
 
- w punkcie 2, podpunkt a) otrzymuje brzmienie: 

„a) pod zabudow� mieszkaniowa jednorodzinn� 
w kwartałach: 1MN, 2MN – 670 m2, 3MN –  
350 m2, 6MN – 580 m2, 8MN – 1000 m2, 

- w punkcie 3, podpunkt a) otrzymuje brzmienie: 
„a) pod zabudow� mieszkaniowa jednorodzinn� 
w kwartałach: 1MN, 2MN, 6MN i 8MN – 20 m, 
3MN – 18 m, 

 
  4) w rozdziale 7, § 29, ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. 

Potrzeby parkingowe nale�y zabezpieczy� poprzez 
realizacj� miejsc postojowych w kwartałach 1MN, 
2MN, 3MN, 6MN i 8MN oraz w kwartale 5KT. W 
kwartałach 1MN, 2MN, 3MN, 6MN i 8MN nale�y 
zrealizowa� minimum jedno miejsce postojowe na 
jeden lokal mieszkalny, w tym w pomieszczeniach 
gara�owych.”. 

 
  5) w rozdziale 9, § 31, uchyla si� słowa o tre�ci: 

„aktualnie jednolity”, 
 
  6) w rozdziale 10, § 32 otrzymuje brzmienie: „§ 32. 

Wprowadza si� zakaz zabudowy obiektami 
kubaturowymi terenu w kwartale 7ZP.”. 

 
2. Rysunek planu, stanowi�cy zał�cznik Nr 1  

do uchwały Nr VIII/51/2007 Rady Gminy Ełk z dnia  
26 lutego 2007 r. otrzymuje brzmienie jak zał�cznik Nr 1 
do niniejszej uchwały. 
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3. Pozostałe ustalenia uchwały wymienionej w ust. 1 
pozostaj� bez zmian. 
 

§ 2. Przedmiot i granice zmiany planu okre�lono  
na podstawie uchwały Nr XXX/263/2008 Rady Gminy Ełk 
z dnia 22 lutego 2008 r., w sprawie przyst�pienia  
do sporz�dzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego  
w obr�bie Nowa Wie� Ełcka, Gmina Ełk. 
 

§ 3. Zał�czniki do uchwały: 
 
  1) zał�cznik Nr 1: rysunek planu w skali 1:1000, 
 
  2) zał�cznik Nr 2: rozstrzygni�cie dotycz�ce zgodno�ci 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego z ustaleniami studium; rozstrzygni�cie 
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
zmiany planu i rozstrzygni�cie o sposobie realizacji, 

zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 

 
  3) zał�cznik Nr 3: tekst jednolity miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego 
w obr�bie Nowa Wie� Ełcka, Gmina Ełk. 

 
§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza si� 

Wójtowi Gminy Ełk. 
 

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

Przewodnicz�cy Rady Gminy Ełk 
Mirosław �widerski 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr LVII/498/2009 
Rady Gminy Ełk 
z dnia 16 wrze�nia 2009 r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A��������B��9F����
:����,F� �E�:E�%�C���D�E�!�����"�����(A	�� � $����		)	�
�

D�C'5C�D

Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr LVII/498/2009 
Rady Gminy Ełk 
z dnia 16 wrze�nia 2009 r. 

 
1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego w obr�bie Nowa Wie� Ełcka, Gmina 

Ełk, jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk, uchwalonym 
uchwał� Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 roku z pó�n. zm. 
 

2. W okresie wyło�enia do publicznego wgl�du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu poło�onego w obr�bie Nowa Wie� Ełcka, Gmina Ełk (tj. od dnia 27 lipca 2009 r. do dnia 24 sierpnia 2009 r.) oraz  
w terminie do dnia 11 wrze�nia 2009 r., nie wniesiono uwag do ustale� przyj�tych w ww. projekcie zmiany planu. 
 

3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego w obr�bie Nowa Wie� Ełcka, Gmina 
Ełk, nie zawiera zapisów o realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych Gminy 
Ełk, st�d te� nie wyst�pi ich finansowanie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. 
 
 
 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr LVII/498/2009 
Rady Gminy Ełk 
z dnia 16 wrze�nia 2009 r. 

 
zmiany oznaczono kursyw � 

 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tere nu poło �onego 

w obr �bie Nowa Wie � Ełcka, Gmina Ełk 
(tekst jednolity) 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.  
Nr 80, poz. 177, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,  
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.  
Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 15 
ust. 2, art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492,  
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r.  
Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635) Rada Gminy Ełk stanowi, 
co nast�puje: 
 

§ 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu poło�onego w obr�bie Nowa Wie� 
Ełcka, Gmina Ełk, o ogólnej powierzchni 1,8709 ha, zwany 
dalej planem, składaj�cy si� z ustale� zawartych w niniejszej 
uchwale oraz integralnych cz��ci uchwały: rysunku planu w 
skali 1:1000 stanowi�cego zał�cznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały oraz rozstrzygni�cia o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu i sposobie realizacji, zapisanych w planie, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� 
do zada� własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi�cego 
zał�cznik Nr 2 do uchwały. 
 

§ 2. Przedmiot i granice planu okre�lono na podstawie 
uchwały Nr XL/390/2006 Rady Gminy Ełk z dnia 31 marca 
2006 roku w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu poło�onego w obr�bie Nowa Wie� Ełcka, Gmina Ełk. 
 

§ 3. Plan miejscowy jest zgodny z ustaleniami Studium 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Ełk, uchwalonym uchwał� Nr XXXII/207/2001 Rady 
Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 roku z pó�n. zm. 
 
 
 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne dla całego obszaru obj �tego planem 
 

§ 4. 1. Teren obj�ty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego stanowi� grunty rolne 
klasy IV, V wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego 
oraz drogi, o ł�cznej powierzchni 1,8709 ha,  
o nast�puj�cej strukturze: RIVb – pow. 0,7434 ha,  
RV – pow. 0,8508 ha i dr – pow. 0,2767 ha. 
 

§ 5. 1. Celem regulacji prawnych zawartych w 
ustaleniach planu jest w szczególno�ci przeznaczenie 
gruntów rolnych pod zabudow� mieszkaniow�. 
 

§ 6. Przedmiotem ustale� planu s�: 
 
  1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczone na rysunku planu symbolem MN, 
 
  2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

i alternatywnie wielorodzinnej, oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN/MW, 

 
  3) tereny parkingów i infrastruktury technicznej, 

oznaczone na rysunku planu symbolem KT, 
 
  4) (uchylony), 
 
  5) tereny zieleni urz�dzonej, oznaczone na rysunku 

planu symbolem ZP, 
 
  6) (uchylony), 
 
  7) tereny dróg wewn�trznych, oznaczone na rysunku 

planu symbolem KDW. 
 

§ 7. 1. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu wymienionym w § 1 s� ustaleniami obowi�zuj�cymi: 
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  1) granice terenu obj�tego planem, 
 
  2) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym sposobie 

u�ytkowania – �ci�le okre�lone, 
 
  3) przeznaczenie terenów okre�lone symbolami literowymi, 
 
  4) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy. 
 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione 
w ust. 1 pełni� funkcj� informacyjn� lub orientacyjn�. 
 

3. Linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym sposobie 
u�ytkowania – postulowane powinny by� u�ci�lone na 
etapie podziału nieruchomo�ci, przy zachowaniu 
warunków wynikaj�cych z ustale� planu. 
 

§ 8. Dokumentacja planu składa si� z nast�puj�cych 
elementów nie podlegaj�cych uchwaleniu: 
 
  1) dokumentacji formalno-prawnej, 
 
  2) opracowania ekofizjograficznego, 
 
  3) prognozy oddziaływania na �rodowisko, 
 
  4) prognozy skutków finansowych uchwalenia planu 

miejscowego. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia dotycz �ce przeznaczenia terenu 

 
§ 9. 1. Ustala si� tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 
1MN, 2MN i 3MN, 6MN, 8MN. 
 

2. Ustala si� nast�puj�ce przeznaczenie terenu: 
 
  1) teren przeznaczony do zabudowy budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi wraz z obiektami 
budowlanymi słu��cymi ich obsłudze. 

 
§ 10. 1. Ustala si� tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i alternatywnie wielorodzinnej, oznaczone 
na rysunku planu symbolem 4MN/MW. 

 
2. Ustala si� nast�puj�ce przeznaczenie terenu: 

 
  1) teren przeznaczony do zabudowy budynkami 

mieszkalnymi w zabudowie szeregowej. 
 

§ 11. 1. Ustala si� tereny parkingów i infrastruktury 
technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem 5KT. 
 

2. Ustala si� nast�puj�ce przeznaczenie terenu: 
 
  1) teren przeznaczony do zabudowy infrastrukturalnej, w 

tym do lokalizacji urz�dze� infrastruktury technicznej, 
miejsc postojowych do obsługi terenów przyległych i 
obiektów słu��cych utrzymaniu porz�dku. 

 
§ 12. (uchylony). 

 
§ 13. 1. Ustala si� tereny zieleni urz�dzonej, 

oznaczone na rysunku planu symbolami 7ZP. 
 

2. Ustala si� nast�puj�ce przeznaczenie terenu: 
 
  1) teren o funkcji rekreacyjnej. 
 

§ 14. (uchylony). 
 

§ 15. 1. Ustala si� tereny dróg wewn�trznych, 
oznaczone na rysunku planu symbolem 9KDW. 
 

2. Ustala si� nast�puj�ce przeznaczenie terenu: 
 
  1) teren słu��cy do obsługi komunikacyjnej  

i infrastrukturalnej terenów budowlanych. 
 

Rozdział 3 
Ustalenia dotycz �ce parametrów i wska �ników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu 

 
§ 16. Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 6MN i 8MN: 
 
  1) w kwartałach 2MN, 6MN i 8MN realizacja budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych w formie budynków wolno 
stoj�cych (w tym z pomieszczeniami gara�owymi)  
z dopuszczeniem realizacji budynków gospodarczych 
 i gara�owych, 

 
  2) w kwartale 1MN realizacja budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych w formie budynków wolno stoj�cych 
(w tym z pomieszczeniami gara�owymi) lub  
w zabudowie bli�niaczej, z dopuszczeniem realizacji 
budynków gospodarczych i gara�owych, 

 
  3) w kwartale 3MN realizacja budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych w zabudowie bli�niaczej  
z zaleceniem poł�cze� budynków pomieszczeniami 
gara�owymi (poł�czenie budynków pomieszczeniami 
gara�owymi nie jest obligatoryjne), 

 
  4) lokalizacja budynków przy zachowaniu maksymalnej 

nieprzekraczalnej linii zabudowy, ustalonej: 
a) w odległo�ci 5 m od granicy pasa drogowego drogi 

wewn�trznej 9KDW, 
b) w odległo�ci 10 m od granicy pasa drogowego 

drogi gminnej, 
c) w odległo�ci 5 m od skrajnego przewodu dla 

pomieszcze� przeznaczonych na pobyt ludzi od osi 
istniej�cej linii elektroenergetycznej SN (15kV), to jest 
około 7,5 m od osi linii SN; w przypadku zmiany linii na 
izolowan� dopuszcza si� zmniejszenie tej odległo�ci 
na warunkach zarz�dcy linii elektroenergetycznej, przy 
zabezpieczeniu ochrony ludzi przed oddziaływaniem 
pól elektromagnetycznych, 

 
  5) wysoko�� budynków do dwóch kondygnacji 

nadziemnych, ł�cznie z poddaszem z 
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, 

 
  6) zalecana szeroko�� elewacji budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych od strony frontu działki w kwartałach 
1MN, 2MN, 6Mn i 8MN w przedziale od 8 m do 12 m, 
w kwartale 3MN w przedziale od 8 m do 10 m, 

 
  7) maksymalna wysoko�� kalenicy dachu, mierzona od 

�redniego poziomu terenu przed głównym wej�ciem do 
budynku: 
a) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego: 9 m, 
b) dla budynków gospodarczych i gara�owych: 6 m, 

 
  9) dachy budynków dwuspadowe, z dopuszczeniem 

wielospadowych z wyra�nie zarysowan� kalenic�, 
 o k�cie nachylenia głównych połaci dachowych: 
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a) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
w przedziale 350 ÷450, 

b) dla budynków gospodarczych i gara�owych, 
realizowanych w kwartałach 1MN, 2MN, 6MN  
i 8MN w przedziale 300 ÷ 450, 

 
  9) układ głównych kalenic dachowych dla budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych w przybli�eniu 
równoległy do pasa drogowego drogi wewn�trznej 
9KDW; dla budynków gospodarczych i gara�owych w 
przybli�eniu prostopadły lub równoległy do pasa 
drogowego drogi wewn�trznej 9KDW, 

 
10) realizacja obiektów zwi�zanych z obsług� infrastrukturaln� 

terenów budowlanych i utrzymania porz�dku jak: 
uzbrojenie terenu, kontenery na odpadki stałe itp., 

 
11) dla działek poło�onych w kwartałach 1MN, 2MN, 6MN 

i 8MN maksymalny stosunek powierzchni zabudowy 
do powierzchni działki wynosi 0,35, a powierzchnia 
biologicznie czynna minimum 40% powierzchni działki, 

 
12) dla działek poło�onych w kwartale 3MN maksymalny 

stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni 
działki wynosi 0,40, a powierzchnia biologicznie 
czynna minimum 30% powierzchni działki, 

 
13) dopuszcza si� lokalizacj� usług nieuci��liwych w 

budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, poło�onych 
w kwartale 1MN, pod warunkiem zapewnienia w 
granicach działek miejsc postojowych do obsługi tych 
usług w ilo�ci min. 2 sztuk na ka�de 50 m2 powierzchni 
u�ytkowej usług. 
 
§ 17. Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i alternatywnie wielorodzinnej, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 4MN/MW: 
 
  1) realizacja budynków mieszkalnych w zabudowie 

szeregowej, 
 
  2) w ka�dym budynku w zabudowie szeregowej dopuszcza 

si� wydzielenie maksymalnie trzech mieszka�, 
 
  3) lokalizacja budynków przy zachowaniu maksymalnej 

nieprzekraczalnej linii zabudowy tj: 
- w odległo�ci min. 5 m od granicy planowanego 

pasa drogowego drogi wewn�trznej 9KDW, 
- w odległo�ci min. 7,5 m dla pomieszczeniem 

przeznaczonych na pobyt ludzi od osi istniej�cej linii 
elektroenergetycznej 15kV; w przypadku zmiany linii 
na izolowan� dopuszcza si� zmniejszenie tej 
odległo�ci na warunkach Zakładu Energetycznego, 
przy zabezpieczeniu ochrony ludzi przed 
oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, 

 
  4) wysoko�� budynków do trzech kondygnacji 

nadziemnych, ł�cznie z poddaszem z 
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, 

 
  5) szeroko�� elewacji budynku od strony frontu działki: 

a) w przypadku zachowania istniej�cego podziału 
terenu na działki - ok. 10 m, 

b) w przypadku poł�czenia działek i ich nowym 
podziale – min. 7 m, 

 
  6) (uchylony), 
 
  7) maksymalna wysoko�� kalenicy dachu, mierzona od 

�redniego poziomu terenu przed głównym wej�ciem 
do budynku: 12 m, 

 
  8) dachy budynków dwuspadowe, z dopuszczeniem 

wielospadowych z wyra�nie zarysowan� kalenic�,  
o k�cie nachylenia głównych połaci dachowych  
w przedziale od 350÷450, 

 
  9) układ głównych kalenic dachowych w przybli�eniu 

równoległy do pasa drogowego drogi wewn�trznej 9KDW, 
 
10) realizacja obiektów zwi�zanych z obsług� 

infrastrukturaln� terenów budowlanych, 
 
11) realizacja obiektów zwi�zanych z utrzymaniem 

porz�dku (kontenery na odpadki stałe) planowana jest 
w kwartale 4MN/MW oraz w kwartale 5KS,  
z zachowaniem obowi�zuj�cych przepisów prawa, 

 
12) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki - 

maksymalny 0,40, powierzchnia biologicznie czynna nie 
mo�e by� mniejsza ni� 25% powierzchni działki, 

 
§ 18. Ustalenia dla terenów parkingów i infrastruktury 

technicznej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 5KT: 
 
  1) realizacja miejsc postojowych i obiektów infrastruktury 

technicznej (np: stacja transformatorowa, 
przepompownia �cieków, sieci, przył�cza, itp.), 

 
  2) planuje si� lokalizacj� kontenerów na odpadki stałe, w 

szczególno�ci do obsługi kwartału 4MN/MW. 
 

§ 19.  (uchylony). 
 

§ 20. Ustalenia dla terenów zieleni urz�dzonej, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 7ZP: 
 
  1) zagospodarowanie terenu zieleni� nisk�, �redni� i 

wysok�, wprowadzaj�c gatunki rodzime, 
 
  2) przewiduje si� realizacj� urz�dze� i obiektów 

rekreacyjnych zwi�zanych z wypoczynkiem, a w 
szczególno�ci plac zabaw dla dzieci i miejsca 
wypoczynku dla osób starszych. 

 
§ 21. (uchylony). 

 
§ 22. Ustalenia dla terenów dróg wewn�trznych, 

oznaczonych na rysunku planu symbolem 9KDW: 
 
  1) droga wewn�trzna przeznaczone do bezpo�redniej 

obsługi terenów przyległych, 
 
  2) wł�czenie drogi wewn�trznej do drogi gminnej,  

w miejscu oznaczonym na rysunku planu,  
z dopuszczeniem niewielkich korekt na etapie 
dokonywania podziałów geodezyjnych i sporz�dzania 
projektu komunikacyjnego terenu, 

 
  3) minimalna szeroko�� pasa drogowego – 10,0 m, 
 
  4) w wyznaczonym pasie drogowym przewiduje si� w 

szczególno�ci realizacj�: 
a) jezdni o szeroko�ci minimum 5,0 m, 
b) chodników o szeroko�ci minimum 1,5 m, 
c) sieci infrastruktury technicznej, wynikaj�cych z 

potrzeb zaopatrzenia terenów przyległych, 
 
  5) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w 

odległo�ci min. 5 m od granicy planowanego pasa 
drogowego, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu. 
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§ 23. Ustalenia dotycz�ce podziału nieruchomo�ci, dla 
całego obszaru obj�tego planem: 
 
  1) ka�da z wydzielanych działek musi mie� dost�p do 

drogi publicznej, poprzez drog� wewn�trzn�, 
oznaczon� symbolem 9KDW, 

 
  2) minimalne powierzchnie wydzielanych działek: 

a) pod zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn� w 
kwartałach: 1MN, 2 MN - 670 m2, 3MN - 350 m2, 
6MN – 580 m2, 8MN – 1000 m2, 

b) pod zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn� i 
alternatywnie wielorodzinn� w kwartale 4MN/MW 
200 m2, 

 
  3) minimalne szeroko�ci frontów wydzielanych działek: 

a) pod zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn� w 
kwartałach: 1MN, 2MN, 6MN i 8MN - 20 m, 3MN - 18 m, 

b) pod zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn� i 
alternatywnie wielorodzinn� w kwartale 4MN/MW 7 m, 

 
  4) prowadzenie linii podziałowych przy wydzielaniu 

działek jw. w przybli�eniu prostopadle do pasa 
drogowego drogi wewn�trznej 9KDW, zgodnie z ide� 
przedstawiona na rysunku planu, 

 
  5) dopuszcza si� podział działek w sposób inny ni� wy�ej 

wymieniony, w celu regulacji granic działek, 
 
  6) w przypadku poł�czenia działek i ich nowym podziale 

nale�y zachowa� wymogi jw., 
 
  7) w przypadku zmiany numerów działek ewidencyjnych 

uj�tych w planie - odpowiednie ustalenia planu nale�y 
dostosowa� do zmienionej numeracji, co nie wymaga 
przeprowadzania procedury zmiany planu, 

 
  8) dla stwierdzenia zgodno�ci podziału nieruchomo�ci  

z ustaleniami planu nale�y - je�eli ustalenia szczegółowe 
zawarte w niniejszym paragrafie nie stanowi� inaczej - 
ustali�, czy przewidywane przeznaczenie dzielonego 
terenu jest zgodne z planem oraz czy istnieje mo�liwo�� 
zgodnego z planem zagospodarowania działek gruntu. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia dotycz �ce zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 
§ 24. 1. Zabudowa winna skal� i form� harmonizowa� 

z otoczeniem i krajobrazem. 
 

2. Zalecane stosowanie tradycyjnych materiałów 
budowlanych – cegła, kamie�, drewno, dachówka. 
 

3. Preferowane pokrycie dachów czerwon� dachówk�. 
 

4. Obowi�zuj� nast�puj�ce zasady realizacji ogrodze�: 
 
  1) dopuszcza si� wycofanie ogrodzenia w gł�b terenu działki, 
 
  2) ogrodzenie winno spełnia� nast�puj�ce warunki: 

a) maksymalna wysoko�� 1,6 m licz�c od poziomu terenu, 
b) zaleca si� ogrodzenia a�urowe. 

 
Rozdział 5 

Ustalenia dotycz �ce zasad ochrony �rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 

 
§ 25. Teren w granicach planu nie jest obj�ty formami 

ochrony przyrody, o których mowa w ustawie o ochronie 
przyrody. 

 

§ 26. 1. Plan przyjmuje nast�puj�c� kwalifikacj� 
terenów w zakresie ochrony przed hałasem: teren obj�ty 
planem, nale�y traktowa� jako „tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej” w rozumieniu przepisów 
aktualnej ustawy Prawo ochrony �rodowiska i przepisów 
wykonawczych do tej ustawy. 
 

2. Na wy�ej wymienionym terenie obowi�zuj� 
standardy �rodowiskowe okre�lone w aktualnej ustawie 
Prawo ochrony �rodowiska. 
 

§ 27. 1. Na terenie obj�tym planem obowi�zuje utrzymanie 
wysokich standardów �rodowiska przyrodniczego. 

 
2. Wprowadza si� obowi�zek docelowego obj�cia 

obszaru planu zorganizowanym systemem odprowadzania i 
unieszkodliwiania �cieków, wytwarzanych przez 
u�ytkowników oraz wprowadza zakaz odprowadzania 
nieoczyszczonych �cieków do gruntu i wód. 

 
3. Wprowadza si� zakaz stosowania �u�la do 

ulepszania nawierzchni dróg i dojazdów. 
 

4. Obowi�zuje zakaz realizacji inwestycji mog�cych 
znacz�co oddziaływa� na �rodowisko w rozumieniu 
przepisów z zakresu ochrony �rodowiska; zakaz nie 
dotyczy inwestycji  dopuszczonych niniejszym planem. 
 

5. Wprowadza si� zakaz składowania odpadów. 
U�ytkownicy terenów musz� posiada� zorganizowany 
sposób gromadzenia odpadków stałych np. w kontenerach z 
wywozem na gminne składowisko odpadów. 
 

6. Zakaz realizacji kotłowni na opał w�glowy. 
 
7. Wprowadza si� obowi�zek obj�cia obszaru planu 

zorganizowanym systemem segregacji i unieszkodliwiania 
odpadów stałych. 
 

Rozdział 6 
Ustalenia dotycz �ce zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej oraz ustalenia dotycz �ce granic i 

sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegaj �cych ochronie: 

 
§ 28. 1. Teren obj�ty planem miejscowym nie jest 

obj�ty ochron� konserwatorsk�, nie wyst�puj� na nim 
obiekty zabytkowe i obiekty dóbr kultury współczesnej. 
 

2. W przypadku dokonania znalezisk archeologicznych 
prace budowlane winny by� przerwane, a teren 
udost�pniony do ratowniczych bada� archeologicznych. 
 

3. Na obszarze obj�tym planem miejscowym nie 
wyst�puj� tereny górnicze, a tak�e nara�one na 
niebezpiecze�stwo powodzi oraz zagro�one osuwaniem 
si� mas ziemnych. 
 

Rozdział 7 
Ustalenia dotycz �ce zasad modernizacji, rozbudowy i 

budowy systemów komunikacji i infrastruktury techni cznej: 
 

§ 29. 1. Obsług� komunikacyjn� terenu obj�tego 
planem projektuje si� w oparciu o drog� wewn�trzn�, 
oznaczon� symbolem 9KDW, wł�czon� do drogi gminnej. 

 
2. Potrzeby parkingowe nale�y zabezpieczy� poprzez 

realizacj� miejsc postojowych w kwartałach 1MN, 2MN, 
3MN, 6MN i 8MN oraz w kwartale 5KT. W kwartałach 
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1MN, 2MN, 3MN, 6MN i 8MN nale�y zrealizowa� 
minimum jedno miejsce postojowe na jeden lokal 
mieszkalny, w tym w pomieszczeniach gara�owych. 

 
3. Zasilanie w energi� elektryczn� planuje si� z 

istniej�cych urz�dze� elektroenergetycznych na 
warunkach zarz�dcy sieci. Okre�lenie sposobu zasilania 
terenu budowlanego nast�pi na etapie okre�lenia przez 
Zakład Energetyczny warunków przył�czeniowych, po 
zło�eniu przez inwestora stosownego wniosku. 
 

4. Realizacj� zapotrzebowania na wod� do celów 
bytowo-gospodarczych przewiduje z istniej�cego 
wodoci�gu gminnego, zrealizowanego w pasie drogowym 
drogi gminnej, zgodnie z warunkami wydanymi przez 
zarz�dc� sieci, poprzez projektowan� sie� wodoci�gow� 
w pasie drogowym drogi wewn�trznej 9KDW. 
 

5. Odprowadzanie �cieków sanitarnych przewiduje si� 
do istniej�cego kolektora kanalizacji sanitarnej i 
oczyszczalni �cieków.  Lokalizacja sieci kanalizacji 
sanitarnej, słu��cej obsłudze terenu w granicach planu, 
planowana jest w pasie drogowym drogi wewn�trznej, 
oznaczonym symbolem 9KDW. 
 

6. Odprowadzanie wód opadowych z dachów 
powierzchniowo, na tereny nieutwardzone, zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami prawa. 
Dla ochrony gruntów i wód podziemnych utwardzone 
nawierzchnie nara�one na kontakt z substancjami 
ropopochodnymi nale�y wyposa�a� w urz�dzenia, w 
których wody opadowe winny by� oczyszczane przed ich 
odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej – zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami prawa. 

 
7. Realizacj� zapotrzebowania na energi� ciepln� 

przewiduje si� z indywidualnych �ródeł ciepła, 
funkcjonuj�cych w oparciu o paliwo ekologiczne (no�niki 
przyjazne �rodowisku takie jak: olej opałowy, gaz, energia 
elektryczna, drewno, pompa ciepła, kolektory słoneczne, 
itp.), spełniaj�cych wymagania okre�lone w przepisach 
szczególnych. 
 

8. Podł�czenie do sieci telekomunikacyjnej nale�y 
projektowa� zgodnie z warunkami jej zarz�dcy. Uzyskanie 
warunków technicznych od dysponenta sieci nast�pi na 
etapie projektu budowlanego. Linie telekomunikacyjne w 
granicach planu nale�y projektowa� jako podziemne z 
rozprowadzeniem w pasie drogowym drogi wewn�trznej 
9KDW. Dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� 
infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach 
przeznaczonych pod zabudow�. W przypadku kolizji 
projektowanych obiektów z istniej�cymi urz�dzeniami 
telekomunikacyjnymi nale�y je przebudowa� i dostosowa� 
do projektowanego zagospodarowania terenu zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami, normami i warunkami 
przebudowy. 
 

9. Dopuszcza si� budow� innych ni� wy�ej 
wymienione sieci infrastruktury technicznej bez 
konieczno�ci zmiany planu, pod warunkiem braku 
naruszenia jego ustale�. 
 

10. Zakłada si�, �e głównym obiektem odbioru, 
gromadzenia i utylizacji odpadów stałych b�dzie gminne 
składowisko odpadów. Tymczasowe gromadzenie 
odpadków stałych tylko w wyznaczonym miejscu, zgodnie 
z wymogami przepisów szczególnych. 

 
Rozdział 8 

Ustalenia dotycz �ce wymaga 	 wynikaj �cych z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

 
§ 30.  Umieszczanie wolnostoj�cych reklam i znaków 

nie mo�e powodowa� utrudnie� w komunikacji pieszej  
i kołowej, ograniczania widoczno�ci na skrzy�owaniach 
oraz percepcji znaków i sygnałów drogowych - dla 
zapewnienia bezpiecze�stwa u�ytkownikom ci�gów 
komunikacyjnych. 
 

Rozdział 9 
Ustalenia dotycz �ce szczegółowych zasad  

i warunków scalania i podziału nieruchomo �ci 
obj �tych planem miejscowym: 

 
§ 31. Ze wzgl�du na uwzgl�dnienie w planie istniej�cych 

podziałów geodezyjnych oraz stan władania działek obj�tych 
planem, nie ustala si� warunków scalania i podziałów 
nieruchomo�ci. Zasady podziału nieruchomo�ci okre�lane s� 
w § 23. 
 

Rozdział 10 
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich u �ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
 

§ 32. Wprowadza si� zakaz zabudowy obiektami 
kubaturowymi terenu w kwartale 7ZP. 
 

Rozdział 11 
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej: 

 
§ 33. O�wietlenie zewn�trzne (np. ulic, budynków) 

nale�y przystosowa� do wygaszania. 
 

Rozdział 12 
Ustalenia dotycz �ce sposobów i terminów tymczasowego 

zagospodarowania, urz �dzania i u �ytkowania terenów: 
 

§ 34. Teren obj�ty planem mo�e by� wykorzystywany 
w sposób dotychczasowy do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z planem. 
 

Rozdział 13 
Ustalenia dotycz �ce stawek procentowych 

stanowi �cych podstaw � do okre �lenia opłaty,  
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym: 
 

§ 35. Ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczeniu 
jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu warto�ci 
nieruchomo�ci w zwi�zku z uchwaleniem planu w 
wysoko�ci 3%. 
 

Rozdział 14 
Ustalenia ko 	cowe 

 
§ 36. Wykonanie niniejszej uchwały powierza si� 

Wójtowi Gminy Ełk. 
 

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

§ 38. Uchwała podlega publikacji na stronie 
internetowej Gminy Ełk. 

 
 


