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Lp. Nazwa obiektu inwestycji infrastruktury J.m. 

WielkoWć 
inwestycji wg 

planu 
miejscowego 

WartoWć inwestycji 

1. Wykupienie terenów przewidzianych w planie pod komunikacjC m
2
 7334 220.000,00 

2. 
Ulica zbiorcza nowoprojektowana 
(1 KDZ 1/2) - fragment planowanej obwodnicy Wródmiejskiej m

2
 2520 965.200,00 

3. Linia oWwietlenia zewnCtrznego ulic m 360 50.900,00 

4. Kanalizacja deszczowa - odwodnienie odcinka jezdni m 360 385.200,00 

5. Kanalizacja sanitarna m 360 328.300,00 
RAZEM koszty budowy infrastruktury 1.949.600,00 

 
II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 

 
Zasady finansowania w/w inwestycji: 

  1) przebudowa i modernizacja ulic realizowana z budcetu gminy: istniej> mocliwoWci ubiegania siC o dofinansowanie (dotacje 
i fundusze) oraz współfinansowanie na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem lub sponsorem; 

  2) finansowanie infrastruktury technicznej gmina realizuje w oparciu o kacdorocznie uchwalony budcet obejmuj>cy wysokoWć 
finansowania i przedmiot finansowania; kacdego roku gmina moce wyst>pić o pozyskanie Wrodków celowych (dotacje i 
inne fundusze). 

 
III. Uzasadnienie 
 
W ramach procedury planistycznej na podstawie art. 17 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym dla zmiany południowego fragmentu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu dla czCWci dzielnicy Zatorze w rejonie lotniska w mieWcie źlbl>gu, sporz>dzono prognozC skutków 
finansowych uchwalenia planu. Dokument jest dostCpny w UrzCdzie Miejskim w źlbl>gu - Departament Urbanistyki i 
Architektury, Referat Planowania Przestrzennego. 
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UCHWAŁA Nr IX/239/2011 

Rady Miejskiej w źlbl>gu 

z dnia 27 paadziernika 2011 r. 

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla D>browa czCWć II. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku 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; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 
poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; 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; z 2011 r. Nr 32, 
poz. 159, Nr 153, poz. 901), w zwi>zku z art. 4 ust. 2 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o 
PaMstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, 
poz. 871) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku 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. 717, Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 
Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, 
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, 
poz. 777), jednoczeWnie stwierdzaj>c, ce plan jest zgodny 

z ustaleniami Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy - miasta źlbl>g 
przyjCtym uchwał> Nr XXXIII/825/2006 Rady Miejskiej w 
źlbl>gu z dnia 26 paadziernika 2006 roku, zmienionym 
uchwał> Nr XXVI/580/2010 Rady Miejskiej w źlbl>gu z 
dnia 21 stycznia 2010 roku, uchwala siC, co nastCpujeŚ 
 

Rozdział ń. 
Przepisy ogólne 

 
§ ń. Uchwala siC zmianC miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla D>browa 
czCWć II zwan> dalej „planem”, obejmuj>c> teren o 
powierzchni ok. 160 ha, w granicach zgodnych z 
zał>cznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2. Zał>cznikami do niniejszej uchwały, stanowi>cymi 
jej integralne czCWci s>Ś 
 
  1) czCWć graficzna - rysunek zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla D>browa 
czCWć II, w skali 1:2000, stanowi>cy zał>cznik nr 1 do 
uchwałyś 

 
  2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu, stanowi>ce zał>cznik nr 2 do uchwałyś 
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  3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy, oraz zasadach 
ich finansowania, stanowi>ce zał>cznik nr 3 do 
uchwały. 

 
§ 3. Na rysunku planu, stanowi>cym zał>cznik nr 1 do 

niniejszej uchwały, zawarto nastCpuj>ce oznaczenia 
graficzne: 
 
  1) obowi>zuj>ce, wynikaj>ce z ustaleM planu: 

a) granica opracowania planu, 
b) linie rozgraniczaj>ce tereny o rocnym 

przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania, 

c) oznaczenia identyfikacyjne przeznaczenia terenów 
w liniach rozgraniczaj>cych, 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
e) rezerwa terenu pod budowC linii 

elektroenergetycznej 110 kV, 
f) rejony dopuszczonych skrzycowaM komunikacji 

publicznej i wewnCtrznej z drog> zbiorcz>ś 
 
  2) informacyjne, obowi>zuj>ce na podstawie odrCbnych 

przepisówŚ 
a) granica zespołu wpisanego do rejestru zabytków, 
b) budynki wpisane do rejestru zabytkówś 
c) granica obszaru znajduj>cego siC w strefie ochrony 

poWredniej ujCcia wody podziemnej dla miasta 
źlbl>ga 

d) granica obszaru w obrCbie Parku Krajobrazowego 
Wysoczyzny źlbl>skiejś 

 
  3) informacyjne, nie bCd>ce ustaleniem planu: 

a) proponowane linie podziału wewnCtrznego na drogi 
wewnCtrzne i działki budowlane. 

 
Rozdział 2. 

Ustalenia ogólne dla obszaru opracowania planu 
 

§ 4. 1. Ustala siC nastCpuj>ce przeznaczenia terenówŚ 
 
  1) MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługamiś 

 
  2) U,MN - tereny zabudowy usługowej i/lub 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 
  3) ZL - tereny lasówś 
 
  4) ZE - tereny zieleni o wiod>cej funkcji ekologicznej; 
 
  5) E - tereny urz>dzeM elektroenergetycznych; 
 
  6) W - tereny urz>dzeM wodoci>gowychś 
 
  7) KD-Z - tereny publicznych dróg zbiorczych; 
 
  8) KD-L tereny publicznych dróg lokalnych; 
 
  9) KD-D - tereny publicznych dróg dojazdowych; 
 
10) KD-X - tereny publicznych ci>gów pieszych; 
 
11) KDW - tereny dróg wewnCtrznych. 
 

2. Istniej>c> funkcjC upraw rolnych uznaje siC za 
zgodn> z planem i dopuszcza siC jej kontynuacjC do czasu 

zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem 
ustalonym w kartach poszczególnych terenów. 

 
3. Istniej>c> funkcjC mieszkaniow> wielorodzinn> 

uznaje siC za zgodn> z planem i dopuszcza siC jej 
kontynuacjC do czasu zagospodarowania terenu zgodnie 
z przeznaczeniem ustalonym w kartach poszczególnych 
terenów. 

 
4. Na obszarze planu dopuszcza siC jedynie usługi 

nieuci>cliwe, nie zakłócaj>ce funkcji mieszkaniowej, 
których prowadzenie nie powoduje przekroczenia 
dopuszczalnych standardów jakoWci Wrodowiska 
przewidzianych dla funkcji mieszkaniowej. Wyklucza siC 
lokalizacjC usług w zakresie obsługi samochodów oraz 
powoduj>cych uci>cliwoWci wykraczaj>ce poza granice 
działki, a takce usług nie odpowiadaj>cych wymaganym 
warunkom wystCpuj>cym na obszarach chronionych na 
podstawie odrCbnych przepisów. 

 
5. UWciWlenie przeznaczenia terenu, oraz okreWlenie 

dopuszczalnych warunków i zasad zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy na poszczególnych 
wydzielonych terenach, zawarte s> w kartach tych 
terenów w Rozdziale 3. 

 
§ 5. Ustala siC nastCpuj>ce zasady ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego dla obszaru 
opracowania planu: 
 
  1) zagospodarowanie czCWci terenu nie moce ograniczać 

mocliwoWci zagospodarowania pozostałej jego czCWci, 
zgodnego z zasadami ustalonymi w niniejszej 
uchwale; 

 
  2) zabudowa powinna być kształtowana w sposób 

zharmonizowany z otoczeniem i spójny wewnCtrznie, 
poprzez czytelne strefowanie wysokoWci budynków w 
s>siedztwie i jednorodne lub co najmniej zblicone 
rozwi>zania materiałowe oraz dotycz>ce kształtu i 
pokrycia dachówś 

 
  3) szczegółowo zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego okreWlono w poszczególnych kartach 
terenu. 

 
§ 6. Na obszarze opracowania planu obowi>zuj> 

nastCpuj>ce zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 
 
  1) cały obszar planu znajduje siC w granicach Parku 

Krajobrazowego Wysoczyzny źlbl>skiej - 
postCpowanie na nim okreWlaj> przepisy odrCbne i 
szczególne dotycz>ce ochrony przyrody, Wrodowiska, 
krajobrazu kulturowego i samego Parku 
Krajobrazowego Wysoczyzny źlbl>skiej; 

 
  2) w odległoWci mniejszej nic 30 m od granicy lasu 

(zgodnie z ucytkiem wg ewidencji gruntów) nie 
dopuszcza siC realizacji nowych budynków i budowli, z 
wyj>tkiemŚ obiektów gospodarki leWnej, obiektów 
słuc>cych obsłudze tras turystycznych, sieci i 
urz>dzeM technicznych, elementów układu drogowego, 
elementów urz>dzania terenu; 

 
  3) dopuszczalny poziom hałasu na terenach 

oznaczonych symbolem MN, U nie moce przekroczyć 
wartoWci ustalonych dla terenów zabudowy 
mieszkaniowo-usługowychś 
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  4) czCWć obszaru planu, oznaczona na rysunku planu, 
znajduje siC w strefie ochrony poWredniej ujCcia wody 
podziemnej dla miasta źlbl>ga - postCpowanie na nim 
okreWlaj> przepisy odrCbne i szczególne dotycz>ce 
ochrony wód w tym m.in.: 
a) na terenach, na których dopuszcza siC kontynuacjC 

istniej>cych upraw rolnych nalecy ograniczyć 
uci>cliwy wpływ działalnoWci produkcyjnej dla 
Wrodowiska i zdrowia ludzi, ograniczyć chemizacjC i 
zast>pić j> innymi metodami nieszkodliwymi dla 
Wrodowiska, 

b) nakazuje siC rekultywacjC nielegalnych wysypisk 
Wmieci, z zakazem wykorzystania do rekultywacji 
odpadów przemysłowych, 

c) nie dopuszcza siC odprowadzania Wcieków do 
gruntu lub wód powierzchniowych, 

d) zakaz lokalizacji obiektów mog>cych w znacz>cy 
sposób pogorszyć stan wód powierzchniowych lub 
podziemnych, 

e) w strefie ochrony poWredniej ujCcia wody 
podziemnej dla miasta źlbl>ga zakazuje siC 
lokalizowania usługowych obiektów budowlanych, 
których eksploatacja powoduje wprowadzanie do 
ziemi substancji mog>cych zanieczyWcić wody 
podziemne, jeWli emisji tych substancji nie mocna 
całkowicie wyeliminować przy zastosowaniu 
odpowiednich rozwi>zaM technicznych; nalecy 
zastosować takie rozwi>zania techniczne, 
technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać 
zagroceniom Wrodowiskowym z racji dopuszczonej 
funkcji; 

 
  5) ochrona biosfery i krajobrazu: 

a) na terenach o spadkach wiCkszych nic 30 stopni 
nie dopuszcza siC realizacji nowych budynków i 
budowli z wyj>tkiem budowli ochronnych przed 
erozj>, 

b) dla ochrony terenów przed erozj> - kształtowanie 
trwałej pokrywy roWlinnej w czCWci biologicznie 
czynnej działek, w postaci zadarnieM, zakrzewieM 
lub zadrzewieM, 

c) zabudowa obszaru opracowania planu powinna 
umocliwiać zachowanie cennych przyrodniczo 
elementów roWlinnoWci, w tym zadrzewieM i 
naturalnych oczek wodnych wystCpuj>cych w 
granicach terenów, 

d) nakazuje siC zachowanie i wzmocnienie osnowy 
ekologicznej poprzez racjonalne wykorzystanie 
potencjału Wrodowiska i kształtowanie równowagi 
ekologicznej obszaru planu. 

 
§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
  1) na obszarze planu, przy ul. Królewieckiej 297, znajduje 

siC zespół - budynek mieszkalny wraz z dwoma 
budynkami gospodarczymi w granicach wyznaczonych 
na rysunku planu, wpisany do rejestru zabytków 
decyzj> nr A-3348 (dawny numer 215/92) z dnia 
07.04.1992 r. o wpisie do Rejestru Zabytków 
Województwa WarmiMsko-Mazurskiego - wobec 
którego działania okreWlaj> przepisy odrCbne 
dotycz>ce ochrony i opieki nad zabytkami oraz 
ustalenia szczegółowe w karcie terenu 9.MN.U w 
zakresie przeznaczenia terenu. 

 
§ 8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

 
  1) arancowanie systemu przestrzeni publicznych w 

sposób zapewniaj>cy warunki publicznej aktywnoWci, 

m.in. poprzez czyteln> organizacjC ci>gów pieszych i 
ci>gów zieleni ogólnodostCpnejś wyposacanie 
przestrzeni w niezbCdne obiekty małej architektury, 
zieleM urz>dzon>, w tym wysok>ś zapewnienie 
odpowiedniego oWwietlenia przestrzeni; 

 
  2) zakazuje siC lokalizacji ogrodzeM od strony 

komunikacji oraz przestrzeni publicznych o wysokoWci 
wiCkszej nic 1,2 m (nie dotyczy słupków oraz 
elementów bram wjazdowych i wejWciowych) oraz 
ogrodzeM pełnych i w formie prefabrykowanych 
przCseł betonowych; 

 
  3) ustala siC nastCpuj>ce zasady lokalizacji znaków 

reklamowych: 
a) na całym obszarze opracowania dopuszcza siC 

lokalizacjC szyldów w obrCbie własnej działki, 
b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam w pasach 

drogowych dróg publicznych przy uwzglCdnieniu 
ograniczeM wynikaj>cych z przepisów odrCbnych, 

c) na terenach zabudowy usługowej dopuszcza siC 
lokalizacjC reklam zwi>zanych z prowadzon> 
działalnoWci>, z wyj>tkiem reklam 
wielkoformatowych zlokalizowanych na 
wolnostoj>cych noWnikachś kształt, wielkoWć i 
miejsce umieszczenia reklamy musz> być 
dostosowane do architektury budynku. 

 
§ 9. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu: 
 
  1) w kartach poszczególnych terenów wyznacza siC 

wskaaniki regulacyjne dla zabudowy: 
a) intensywnoWć zabudowy wyracon> przez: 

- powierzchniC zabudowy działki, 
- wysokoWć zabudowy, 

b) wielkoWć działki, 
c) powierzchniC biologicznie czynn> działki, 
d) geometriC dachu; 

 
  2) uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC o 

parametrach przekraczaj>cych ustalone w kartach 
terenów regulacje jako zgodn> z planem; ustalenia 
dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy w 
poszczególnych kartach terenów dotycz> równiec 
odbudowy, rozbudowy czy nadbudowy istniej>cej 
zabudowy; 

 
  3) uznaje siC istniej>ce parametry działek, w tym 

wielkoWci, odbiegaj>ce od parametrów ustalonych w 
kartach terenów za zgodne z planem; 

 
  4) kolorystyka elewacji i forma przekryć dachowych 

winny nawi>zywać do kolorystyki i form tradycyjnych 
materiałów budowlanych; zakazuje siC stosowania 
sidingu i jaskrawej kolorystyki elewacji. 

 
§ ńŃ. 1. Na rysunku planu wskazano granice 

nastCpuj>cych terenów i obiektów podlegaj>cych 
ochronie, ustalonych na podstawie obowi>zuj>cych 
przepisów odrCbnychŚ 
 
  1) cały obszar planu znajduje siC w Parku 

Krajobrazowym Wysoczyzny źlbl>skiej; 
 
  2) czCWć obszaru opracowania, oznaczona na rysunku 

planu, znajduje siC w strefie ochrony poWredniej ujCcia 
wody podziemnej dla miasta źlbl>gaś 
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  3) na obszarze planu, przy ul. Królewieckiej 297, znajduje 
siC zespół wpisany do rejestru zabytkówŚ budynek 
mieszkalny wraz z dwoma budynkami gospodarczymi 
w granicach wyznaczonych na rysunku planu - 
obowi>zuje decyzja nr A-3348 (dawny numer 215/92) 
z dnia 07.04.1992 r. o wpisie do Rejestru Zabytków 
Województwa WarmiMsko-Mazurskiego. 

 
2. Sposoby zagospodarowania terenów i obiektów 

podlegaj>cych ochronie okreWlaj> stosowne obowi>zuj>ce 
przepisy odrCbne oraz ustalenia w poszczególnych 
kartach terenów. 

 
§ ńń. Zasady i warunki podziału nieruchomoWci 

objCtych planem: 
 
  1) nie ustala siC k>ta połocenia granic działek w stosunku 

do pasa drogowego; 
 
  2) wielkoWci działek budowlanych oraz szerokoWci frontów 

działek zawarte s> w rozdziale 3, w kartach 
poszczególnych terenów. 

 
§ ń2. Warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
okreWlono w poszczególnych kartach terenu. 

 
§ ń3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji w powi>zaniu z układem 
zewnCtrznymŚ 
 
  1) ustala siC podział systemu komunikacji publicznej na 

nastCpuj>c> klasyfikacjC drógŚ 
a) drogi zbiorcze, oznaczone symbolami KD-Z, 
b) drogi lokalne, oznaczone symbolami KD-L, 
c) drogi dojazdowe, oznaczone symbolami KD-D, 
d) ci>gi piesze, oznaczone symbolami KD-X; 

 
  2) ustala siC układ komunikacji wewnCtrznej - drogi 

wewnCtrzne, oznaczone symbolami KDW i stanowi>ce 
dojazdy do zespołów zabudowy; 

 
  3) na całym obszarze planu, poza drogami 

wewnCtrznymi, wydzielonymi na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi, dopuszcza siC inne drogi 
wewnCtrzne - dojazdy do zespołów zabudowy, dla 
których ustala siC szerokoWci: 
a) dla dróg obsługuj>cych do 3 działek - nie mniejsza 

nic 8 m, 
b) dla dróg obsługuj>cych 4 lub wiCcej działek - nie 

mniejsza nic 10 m; 
 
  4) ustala siC ogólne zasady obsługi parkingowej: 

a) minimalna liczba miejsc dla zabudowy realizowanej 
zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie: 
- 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie, 
- 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, 

b) miejsca parkingowe dla budynków obsługiwanych 
nalecy zapewnić w granicach własnej działki. 

 
§ ń4. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 
 
  1) zaopatrzenie w wodCŚ z miejskiej sieci wodoci>gowejś 
 
  2) odprowadzenie Wcieków komunalnych: na terenach 

połoconych w s>siedztwie kolektora sanitarnego 
źlbl>g-Milejewo wyklucza siC stosowanie 
indywidualnych urz>dzeM do gromadzenia i 
unieszkodliwiania Wciekówś dotyczy to zabudowy 

zrealizowanej, bCd>cej w trakcie realizacji, b>da 
projektowanej, na działkach, na które wjazd znajduje 
siC w 50-metrowym pasie terenu od kolektora 
sanitarnego i wystCpuje mocliwoWć bezpoWredniego 
podł>czenia siC do tego kolektora; na terenach 
pozostałych, na których bezpoWrednie podł>czenie do 
kolektora sanitarnego wymaga realizacji podsystemów 
kanalizacyjnych, w tym urz>dzeM do pompowania 
Wcieków - ustala siC obowi>zek wł>czenia gospodarstw 
domowych do tego kolektora do 31 grudnia 2015 roku; 
w okresie przejWciowym dopuszcza siC realizacjC 
zbiorników szczelnych, bezodpływowych, nie 
dopuszcza siC oczyszczalni przydomowych; 

 
  3) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i 

gruntowych: 
a) z terenów zabudowy powierzchniowo, do gruntu na 

terenie własnej działki, w sposób nie naruszaj>cy 
interesu osób trzecich, 

b) z powierzchni utwardzonych, dróg i parkingów 
poprzez sieć kanalizacji deszczowej do odbiornika, 
po podczyszczeniu przed wlotem do odbiornika, o 
ile wymagaj> tego przepisy odrCbne i szczegółowe, 

c) zaleca siC retencjonowanie wód opadowych i 
roztopowych na terenie działki w celu 
wykorzystania wody do podlewania zieleni i 
utrzymania czystoWci lub rozs>czanie drenacem na 
terenie działki, 

d) dopuszcza siC lokalizacjC zbiorników retencyjnych. 
 
  4) elektrycznoWćŚ z sieci elektroenergetycznej; zakazuje 

siC lokalizacji napowietrznych linii wysokiego napiCcia 
poza rezerw> terenu dla przebiegu napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 110 kV wyznaczon> na rysunku 
planu; linie istniej>ce uznaje siC za zgodne z planem; 

 
  5) zaopatrzenie w ciepłoŚ z indywidualnych 

proekologicznych, nieemisyjnych lub niskoemisyjnych 
aródeł ciepłaś 

 
  6) usuwanie odpadówŚ selekcjonowanie i gromadzenie w 

pojemnikach do tego przystosowanych, a nastCpnie 
wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku. 

 
2. Na całym obszarze planu dopuszcza siC lokalizacjC 

obiektów i sieci infrastruktury technicznej. Nie ustala siC 
wielkoWci działek budowlanych przeznaczonych dla 
urz>dzeM infrastruktury technicznej. 

 
3. Dopuszcza siC lokalizacjC inwestycji celu 

publicznego z zakresu ł>cznoWci publicznej na terenach 
6.U,MN, 8.MN,U, 9.MN,U, 7.W i 12.W. Na pozostałych 
terenach dopuszcza siC wył>cznie lokalizacjC 
infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym 
oddziaływaniu. 

 
§ ń5. W planie nie okreWla siCŚ 

 
  1) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenu z wyj>tkiem ustalenia 
§ 14 ust. 1. pkt 2; 

 
  2) zasad i warunków scalania nieruchomoWciś 
 
  3) granic i sposobu zagospodarowania terenów 

górniczych, naraconych na niebezpieczeMstwo 
powodzi oraz naraconych osuwaniem siC mas 
ziemnych, ustalonych na podstawie przepisów 
odrCbnych, gdyc nie wystCpuj> na obszarze planu. 
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§ 16. Dla całego terenu objCtego planem ustala siC stawkC 
procentow> słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30 %. 
 

§ ń7. WyjaWnienie pojCć ucytych w planie: 
 
  1) działka - działka budowlana w rozumieniu przepisów 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

 
  2) kształt dachu - ustalony w karcie terenu rodzaj dachu, 

w którym dopuszcza siC naczółki, okna dachowe i 
lukarny harmonijnie wpisane w połać dachow>ś dach 
spełniaj>cy wymagania w zakresie k>ta nachylenia 
musi przekrywać minimum 75 % powierzchni rzutu 
prostopadłego budynku; 

 
  3) linie zabudowy nieprzekraczalne - linie ograniczaj>ce 

obszar, na którym dopuszcza siC wznoszenie 
budynków oraz budowli okreWlonych w ustaleniach 
planu; linie nie dotycz> okapów i gzymsów 
wysuniCtych nie wiCcej nic 0,8 m oraz balkonów, 
wykuszy wysuniCtych nie wiCcej nic 1,3 m, zadaszeM 
nad wejWciami, ryzalitów, przedsionków, schodów 
zewnCtrznych, pochylni, tarasów, czCWci podziemnych 
obiektów budowlanych, a takce stacji 
transformatorowych, o ile ustalenia planu nie wnosz> 
inaczej; 

 
  4) powierzchnia biologicznie czynna - to grunt rodzimy 

pokryty roWlinnoWci> oraz woda powierzchniowa na 
działce budowlanej, a takce 50 % sumy nawierzchni: 
- tarasów i stropodachów, urz>dzonych jako stałe 

trawniki lub kwietniki na podłocu zapewniaj>cym ich 
naturaln> wegetacjC o powierzchni nie mniejszej nic 
10 m

2
, 

- parkingów o nawierzchniach cwirowych (grysowych) 
lub pokrytych acurowymi płytami wypełnianych 
humusem i obsianych np. traw> (parkingi zielone); 

 
  5) powierzchnia zabudowy (teren przeznaczony pod 

zabudowC) rozumie siC przez to powierzchniC pod 
budynkami; 

 
  6) urz>dzenia parkowe - urz>dzenia małej architektury, 

ucytkowe, do rozmieszczenia na terenie 
przeznaczonym do rekreacji codziennej, wypoczynku 
czy zabaw, w formie terenowych akcesoriów 
rekreacyjnych i sportowych np. pochylni dla 
deskorolek, stołów do gry w tenisa, Wciecek 
dydaktycznych, urz>dzeM do zabaw dla dzieci, miejsc 
do grillowania, ławek, altan ogrodowych, itp.; 

 
  7) wysokoWć zabudowy (budynku) - wysokoWć mierzona 

od najwycszego, projektowanego poziomu terenu w 
linii Wcian zewnCtrznych projektowanego budynku do 
górnej krawCdzi kalenicy głównej lub szczytu, czyli 
punktu zbiegu płaszczyzn połaci dachowych, o ile 
budynek nie posiada kalenicy; dopuszcza siC 
przekroczenie dopuszczalnej wysokoWci przez wyloty 
przewodów kominowych oraz akcenty 
architektoniczne; 

 
  8) wysokoWci ogrodzenia - wysokoWć mierzona od 

poziomu terenu bezpoWrednio przylegaj>cego do 
ogrodzenia do górnej krawCdzi ogrodzenia; w 
przypadku ogrodzeM zlokalizowanych na 
pochyłoWciach jest to Wrednia wysokoWć kacdego 
przCsłaś 

 
  9) znaki reklamowe: 

a) reklama - znak stały wolnostoj>cy lub lokalizowany 
na obiektach budowlanych, dla którego ustala siCŚ 
- formCŚ plakat, nieoWwietlona plansza, napis na 

markizie, oWwietlona plansza lub kaseton, ekran 
reklamowy (bilboard, banner, transparent), 

- treWć - informacja szersza nic nazwa lokalu 
usługowego, nie zwi>zana z jego siedzib> (np. 
zawieraj>ca asortyment usług lub towarów i 
slogan reklamowy), 

b) szyld - znak zawieraj>cy wył>cznie logo firmowe 
oraz informacje o nazwie firmy, rodzaju i 
prowadzonej działalnoWci. 

 
Rozdział 3. 

Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów - 
karty terenów 

 
§ ń8. 1. Oznaczenie terenu: 1.MN,U. 
 
2. Powierzchnia: ok. 5,64 ha. 
 
3. Przeznaczenie terenu: Teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami. 

 
4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) parametry i wskaaniki zagospodarowania działki 

budowlanej: 
a) zasady podziału nieruchomoWciŚ 

- wielkoWć działki - nie mniejsza nic 5000 m
2
, 

- szerokoWć frontu działki - nie ustala siC, 
b) powierzchnia zabudowy - do 15 %, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej nic 60 %, 
d) linie zabudowy - nie ustala siC, 
e) inne: 

- na działce dopuszcza siC wył>cznie jeden 
budynek: mieszkalny albo mieszkalno-usługowy, 
albo usługowy, 

- dopuszcza siC uzupełnienie zagospodarowania 
działki o wolnostoj>c> zabudowC gospodarcz> i 
garacow>ś 

 
  2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy - do 10,5 m, 
b) geometria dachu: 

- k>t nachylenia - od 30 do 50 stopni, 
- kształt dachu - minimum dwuspadowy, o równych 

k>tach nachylenia połaci dachowych, 
- pokrycie - dachówka ceramiczna; 

c) inne - forma zabudowy wolnostoj>caś 
 

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - zgodnie z § 6. 

 
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych 
przepisów - zgodnie z § 10 ust. 1. pkt 1 i 2. 

 
7. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 

 
  1) dostCpnoWć drogowa - bezpoWrednio lub poprzez drogi 

wewnCtrzne od drogi 05.KD-D, z dopuszczeniem 
dojazdu od drogi przebiegaj>cej wzdłuc zachodniej 
granicy opracowania; 
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  2) wymagania parkingowe zgodnie z przeznaczeniem 
terenu na podstawie § 13. 

 
8. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 14. 

 
§ ń9. 

 
Oznaczenie terenu: Powierzchnia: 

2.MN,U ok. 4,77 ha 
3.MN,U ok. 8,33 ha 

 
1. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami. 

 
2. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) parametry i wskaaniki zagospodarowania działki 

budowlanej; 
a) zasady podziału nieruchomoWciŚ 

- wielkoWć działki - nie mniejsza nic 2500 m
2
; 

- szerokoWć frontu działki - nie mniejsza nic 30 m, 
b) powierzchnia zabudowy - do 20 %, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej nic 60 %, 
d) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 
e) inne: 

- na działce dopuszcza siC wył>cznie jeden 
budynek: mieszkalny albo mieszkalno-usługowy, 
albo usługowy, 

- dopuszcza siC uzupełnienie zagospodarowania 
działki o wolnostoj>c> zabudowC gospodarcz> i 
garacow>, 

- na fragmencie terenu 3.MN,U, wyznacza siC 
rezerwC terenu dla przebiegu projektowanej 
napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV; 

 
  2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy - do 10,5 m, 
b) geometria dachu: 

- k>t nachylenia - od 30 do 50 stopni, 
- kształt dachu - minimum dwuspadowy, o równych 

k>tach nachylenia połaci dachowych, 
- pokrycie - dachówka ceramiczna, 

c) inne - forma zabudowy wolnostoj>ca. 
 

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - zgodnie z § 6; 

 
4. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych 
przepisów - zgodnie z § 10 ust. 1. pkt 1 i 2. 

 
5. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 

 
  1) dostCpnoWć drogowa: 

a) dla terenu 2.MN,U - bezpoWrednio lub przez drogi 
wewnCtrzne od dróg 02.KD-L, 05.KD-D, 

b) dla terenu 3.MN,U - bezpoWrednio lub przez drogi 
wewnCtrzne od dróg 02.KD-L, 03.KD-L, 05.KD-D, 
06.KDW, 

 
  2) wymagania parkingowe zgodnie z przeznaczeniem 

terenu na podstawie § 13. 
 

6. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 14. 
 
§ 2Ń. 1. Oznaczenie terenu: 4aZL, 4bZL, 4cZL, 4dZL. 
 

2. Powierzchnia terenówŚ 4aZL-0,79 ha, 4bZL-0,35 ha, 
4c-ZL1,11 ha, 4dZL-0,50 ha. 

 
3. Przeznaczenie terenu: Teren lasu. 
 
4. Zasady zagospodarowania terenów - okreWlaj> 

przepisy odrCbne dotycz>ce lasów. 
 
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego - zgodnie z § 6. 
 
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych 
przepisów - zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 i 2. 

 
7. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 

 
  1) dostCpnoWć drogowa - dojazd od dróg poprzez tereny 

s>siednieś 
 
  2) wymagania parkingowe - nie ustala siC. 
 

8. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 14. 
 
§ 2ń. 1. Oznaczenie terenu: 5.ZE. 
 
2. Powierzchnia: ok. 4,93 ha. 
 
3. Przeznaczenie terenu: Teren zieleni o wiod>cej 

funkcji ekologicznej, zieleni parkowej lub teren zalesiony. 
 
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagosp-

darowania terenu: 
 
  1) zasady podziału nieruchomoWci - nie ustala siC, 
 
  2) dopuszcza siC lokalizacjC małej architektury, Wciecek 

pieszych i rowerowych, realizacjC oczka wodnego; 
 
  3) zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych, 
 
  4) ustala siC zakaz wprowadzania zabudowy kubaturowej. 
 

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - zgodnie z § 6. 

 
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych 
przepisów - zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 i 2. 

 
7. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 

 
  1) dostCpnoWć drogowa - przez drogi wewnCtrzneś 
 
  2) wymagania parkingowe - nie ustala siC. 

 
8. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 14. 
 
§ 22. 1. Oznaczenie terenu: 6.U,MN. 
 
2. Powierzchnia: ok. 3,96 ha. 
 
3. Przeznaczenie terenu: Teren zabudowy usługowej 

i/lub mieszkaniowej. Istniej>cy sposób ucytkowania uznaje 
siC za zgodny z planem. 

 
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu: 
 
  1) parametry i wskaaniki zagospodarowania: 
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a) zasady podziału nieruchomoWci - nie ustala siC, 
b) powierzchnia zabudowy - do 30 %, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej nic 30 %, 
d) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 
e) inne - nie ustala siCś 

 
  2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy - do 10,5 m, 
b) geometria dachu: 

- k>t nachylenia - od 30 do 50 stopni, 
- kształt dachu - minimum dwuspadowy, o równych 

k>tach nachylenia połaci dachowych, 
- pokrycie - dachówka ceramiczna, 

c) inne - uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym 
zabudowC o parametrach przekraczaj>cych 
ustalone powycej regulacje jako zgodn> z planem; 

 
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
 
  1) zgodnie z § 6; 
 
  2) wyklucza siC lokalizacjC funkcji powoduj>cych 

uci>cliwoWci wykraczaj>ce poza granice działki. 
 

6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych 
przepisów - zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 i 2. 

 
7. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 

 
  1) dostCpnoWć drogowa -bezpoWrednio lub przez drogi 

wewnCtrzne od drogi 03.KD-L, 07.KDW i 08.KDW; 
 
  2) zakazuje siC bezpoWredniej obsługi z ul. Królewieckiej 

z wyj>tkiem istniej>cych zjazdów i zjazdów 
realizowanych na podstawie prawomocnych decyzji 
zarz>dcy drogi; 

 
  3) wymagania parkingowe zgodnie z przeznaczeniem 

terenu na podstawie § 13; 
 
  4) na terenie ustala siC słucebnoWć przejazdu do terenu 

11b.W. 
 

8. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 14. 
 
§ 23. 1. Oznaczenie terenu: 7.W. 
 
2. Powierzchnia: ok. 0,72 ha. 
 
3. Przeznaczenie terenu: Tereny urz>dzeM 

wodoci>gowych - rezerwa terenu na rozbudowC ujCcia 
wód podziemnych „Piastowo”. 

 
4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) parametry i wskaaniki zagospodarowania: 

a) zasady podziału nieruchomoWci - nie ustala siC, 
b) powierzchnia zabudowy - zgodnie z wymaganiami 

technologicznymi, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie ustala siC, 
d) linie zabudowy - nie ustala siC, 
e) inne: 

- zakazuje siC lokalizacji reklam, 
- wyznacza siC rezerwC terenu dla przebiegu 

projektowanej napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 110 kV zgodnie z 
rysunkiem planu; 

 
  2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy - 

zgodnie z wymaganiami technologicznymi; 
 

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - zgodnie z § 6. 

 
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych 
przepisów - zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 i 2. 

 
7. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 

 
  1) dostCpnoWć drogowa - od drogi 03.KD-L i 08.KDW; 
 
  2) wymagania parkingowe - nie ustala siC. 
 

8. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 14. 
 
§ 24. 

 
Oznaczenie terenu: Powierzchnia: 

8.MN,U ok. 0,75 ha 
9.MN,U ok. 1,50 ha 

 
1. Przeznaczenie terenu: Teren zabudowy 

mieszkaniowej, usługowej, mieszkaniowej z usługamiś 
istniej>cy sposób ucytkowania terenu i zabudowy uznaje 
siC za zgodny z planem. 

 
2. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) parametry i wskaaniki zagospodarowania działki 

budowlanej: 
a) zasady podziału nieruchomoWciŚ 

- wielkoWć działki - nie mniejsza nic 1000 m
2
; 

istniej>ce podziały uznaje siC za zgodne z 
planem, 

- szerokoWć frontu działki - nie ustala siC, 
b) powierzchnia zabudowy - do 30 %, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej nic 50 %, 
d) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 
e) inne: 

- na działce dopuszcza siC wył>cznie jeden 
budynek: mieszkalny albo mieszkalno-usługowy, 
albo usługowy, 

- nie dopuszcza siC lokalizacji zabudowy 
gospodarczej, istniej>c> uznaje siC za zgodn> z 
planem, 

- zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych na 
obiektach zabytkowych; 

 
  2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy - do 10,5 m, 
b) geometria dachu: 

- k>t nachylenia - od 40 do 50 stopni 
- kształt dachu - minimum dwuspadowy, o równych 

k>tach nachylenia połaci dachowych, 
- pokrycie - dachówka ceramiczna, 

c) inne - nie ustala siC. 
 

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - zgodnie z § 6. 

 
4. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych 
przepisówŚ 
 
  1) zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 i 2, 
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  2) na terenie 9.MN,U, przy ul. Królewieckiej 297, znajduje 

siC zespół wpisany do rejestru zabytkówŚ budynek 
mieszkalny wraz z dwoma budynkami gospodarczymi 
w granicach wyznaczonych na rysunku planu - 
obowi>zuje decyzja nr A-3348 (dawny numer 215/92) 
z dnia 07.04.1992 r. o wpisie do Rejestru Zabytków 
Województwa WarmiMsko-Mazurskiego. 

 
5. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 

 
  1) dostCpnoWć drogowa: 

a) dla terenu 8.MN,U - bezpoWrednio lub przez drogi 
wewnCtrzne od drogi 03.KD-L, 

b) dla terenu 9.MN,U - bezpoWrednio lub przez drogi 
wewnCtrzne od dróg 03.KD-L, 014.KDW; 

 
  2) zakazuje siC bezpoWredniej obsługi terenów z ul. 

Królewieckiej z wyj>tkiem istniej>cych zjazdów i 
zjazdów realizowanych na podstawie prawomocnych 
decyzji zarz>dcy drogi; 

 
  3) wymagania parkingowe zgodnie z przeznaczeniem 

terenu na podstawie § 13. 
 

6. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z              
§ 14. 

 
§ 25. 1. Oznaczenie terenu: 10.ZE. 
 
2. Powierzchnia: ok. 0,89 ha. 
 
3. Przeznaczenie terenu: Teren zieleni o wiod>cej 

funkcji ekologicznej lub parkowej. 
 
4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) zasady podziału nieruchomoWci - nie ustala siC, 
 
  2) dopuszcza siC lokalizacjC małej architektury, Wciecek 

pieszych i rowerowych, realizacjC oczka wodnego; 
 
  3) zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych, 
 
  4) wyznacza siC rezerwC terenu dla przebiegu 

projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej 
110 kV zgodnie z rysunkiem planu; 

 
  5) ustala siC zakaz wprowadzania zabudowy 

kubaturowej. 
 

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - zgodnie z § 6. 

 
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych 
przepisów - zgodnie z § 10 ust. 1. pkt. 1 i 2. 

 
7. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 

 
  1) dostCpnoWć drogowa - od drogi dojazdowej 08.KD-W; 
 
  2) wymagania parkingowe - nie ustala siC. 
 

8. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 14. 
 
 
 
 

§ 26. 
 

Oznaczenie terenu: Powierzchnia: 
11a.W ok. 0,012 ha 
11b.W ok. 0,004 ha 

 
1. Przeznaczenie terenu: Tereny urz>dzeM 

wodoci>gowych. 
 
2. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) parametry i wskaaniki zagospodarowania: 

a) zasady podziału nieruchomoWci - nie ustala siC, 
b) powierzchnia zabudowy - zgodnie z wymaganiami 

technologicznymi, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie ustala siC, 
d) linie zabudowy - nie ustala siC, 
e) inne - zakazuje siC lokalizacji reklam; 

 
  2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy - 

zgodnie z wymaganiami technologicznymi; 
 

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - zgodnie z § 6. 

 
4. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych 
przepisów - zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 i 2. 

 
5. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 

 
  1) dostCpnoWć drogowa: 

a) dla terenu 11b.W - dojazd poprzez teren 6.U,MN, 
b) dla terenu 11a.W - od drogi 07.KDW; 

 
  2) wymagania parkingowe - nie ustala siC. 
 

6. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 14. 
 
§ 27. 1. Oznaczenie terenu: 12.W. 
 
2. Powierzchnia: ok. 0,56 ha. 
 
3. Przeznaczenie terenu: Tereny urz>dzeM 

wodoci>gowych - rezerwa terenu na rozbudowC ujCcia 
wód podziemnych „Piastowo”. 

 
4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) parametry i wskaaniki zagospodarowania: 

a) zasady podziału nieruchomoWci - nie ustala siC, 
b) powierzchnia zabudowy - zgodnie z wymaganiami 

technologicznymi, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie ustala siC, 
d) linie zabudowy - nie ustala siC, 
e) inne - zakazuje siC lokalizacji reklam; 

 
  2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy - 

zgodnie z wymaganiami technologicznymi; 
 

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - zgodnie z § 6. 

 
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych 
przepisów - zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 i 2. 
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7. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 
 
  1) dostCpnoWć drogowa - od drogi 03.KD-L; 
 
  2) wymagania parkingowe - nie ustala siC. 
 

8. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 14. 
 
§ 28. 

 
Oznaczenie terenu: Powierzchnia: 

13.MN,U ok. 3,70 ha 
14.MN,U ok. 0,94 ha 

 
1. Przeznaczenie terenu: Teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami. 

 
2. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) parametry i wskaaniki zagospodarowania działki 

budowlanej: 
a) zasady podziału nieruchomoWciŚ 

- wielkoWć działki - nie mniejsza nic 1000 m
2
; 

istniej>ce podziały uznaje siC za zgodne planem, 
- szerokoWć frontu działki - nie mniejsza nic 20 m, 
- nie dopuszcza siC lokalizacji zabudowy 

gospodarczej, 
- wyznacza siC rezerwC terenu dla przebiegu 

projektowanej napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 110 kV zgodnie z 
rysunkiem planu; 

b) powierzchnia zabudowy - do 30 %, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej nic 50 

%, 
d) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 
e) inne: 

- na działce dopuszcza siC wył>cznie jeden 
budynek: mieszkalny albo mieszkalno-usługowy, 
albo usługowy, 

- nie dopuszcza siC lokalizacji zabudowy 
gospodarczej, 

- wyznacza siC rezerwC terenu dla przebiegu 
projektowanej napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 110 kV zgodnie z 
rysunkiem planu; 

 
  2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy - do 10,5 m, 
b) geometria dachu: 

- kształt dachu - minimum dwuspadowy, o równych 
k>tach nachylenia połaci dachowych, 

- pokrycie - dachówka ceramiczna, 
- k>t nachylenia - od 40 do 50 stopni 

c) inne - forma zabudowy wolnostoj>caś 
 

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - zgodnie z § 6. 

 
4. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych 
przepisów - zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 i 2. 

 
5. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 

 
  1) dostCpnoWć drogowa: 

a) dla terenu 13.MN,U - bezpoWrednio lub przez drogi 
wewnCtrzne od dróg 03.KD-L, 012.KDW, 011.KD-
D, 09.KDW, 010.KDW, 014.KDW, 

b) dla terenu 14.MN,U - od dróg 010.KDW, 014.KDW, 
011.KDW; 

 
  2) wymagania parkingowe zgodnie z przeznaczeniem 

terenu na podstawie § 13. 
 

6. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 14. 
 
§ 29. 1. Oznaczenie terenu: 15.E. 

  b) powierzchnia zabudowy - zgodnie z wymaganiami 
technologicznymi, 

  c) powierzchnia biologicznie czynna - nie ustala siC, 
  d) linie zabudowy - nie ustala siC, 
  e) inne - zakazuje siC lokalizacji reklam; 
 

2. Powierzchnia: ok. 0,009 ha. 
 
3. Przeznaczenie terenu: Tereny urz>dzeM 

elektroenergetycznych. 
 
4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) parametry i wskaaniki zagospodarowania: 

a) zasady podziału nieruchomoWci - nie ustala siC, 
b) powierzchnia zabudowy - zgodnie z wymaganiami 

technologicznymi, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie ustala siC, 
d) linie zabudowy - nie ustala siC, 
e) inne - zakazuje siC lokalizacji reklam; 

 
  2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy - 

zgodnie z wymaganiami technologicznymi; 
 

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - zgodnie z § 6. 

 
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych 
przepisów - zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 i 2. 

 
7. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 

 
  1) dostCpnoWć drogowa - od drogi 010.KDW; 
 
  2) wymagania parkingowe - nie ustala siC. 
 

8. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 14. 
 
§ 3Ń. 1. Oznaczenie terenu: 16.MN,U. 
 
2. Powierzchnia: ok. 3,07 ha. 
 
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami. 

 
4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) parametry i wskaaniki zagospodarowania działki 

budowlanej: 
a) zasady podziału nieruchomoWciŚ 

- wielkoWć działki - nie mniejsza nic 2500 m
2
, 

- szerokoWć frontu działki - nie mniejsza nic 30 m, 
b) powierzchnia zabudowy - do 20 %, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej nic 60 %, 
d) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 
e) inne: 
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- na działce dopuszcza siC wył>cznie jeden 
budynek: mieszkalny albo mieszkalno-usługowy, 
albo usługowy, 

- dopuszcza siC uzupełnienie zagospodarowania 
działki o wolnostoj>c> zabudowC gospodarcz> i 
garacow>, 

- na fragmencie terenu wyznacza siC rezerwC terenu 
dla przebiegu projektowanej napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 110 kV zgodnie z rysunkiem 
planu; 

 
  2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy: 

a)  wysokoWć zabudowy - do 10,5 m, 
b)  geometria dachu: 

- k>t nachylenia - od 30 do 50 stopni, 
- kształt dachu - minimum dwuspadowy, o równych 

k>tach nachylenia połaci dachowych, 
- pokrycie - dachówka ceramiczna, 

c) inne - forma zabudowy wolnostoj>caś 
 

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - zgodnie z § 6. 

 
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych 
przepisów - zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 i 2. 

 
7. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 

 
  1) dostCpnoWć drogowa: bezpoWrednio lub przez drogi 

wewnCtrzne od dróg 02.KD-L, 03.KD-L, 012.KDW, 
011.KD-D, 

 
  2) wymagania parkingowe zgodnie z przeznaczeniem 

terenu na podstawie § 13. 
 

8. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 14. 
 
§ 3ń. 1. Oznaczenie terenu: 18.ZE. 
 
2. Powierzchnia: ok.1,33 ha. 
 
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zieleni o wiod>cej 

funkcji ekologicznej. 
 
4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) parametry i wskaaniki zagospodarowania: 

a) zasady podziału nieruchomoWci - nie ustala siC, 
b) powierzchnia zabudowy - nie ustala siC, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej nic 80 %, 
d) ustala siC zakaz wprowadzania zabudowy 

kubaturowej; 
e) inne: 

- dopuszcza siC zagospodarowanie mał> 
architektur>, urz>dzeniami parkowymi, Wcieckami 
pieszymi i rowerowymi, 

- wyznacza siC rezerwC terenu dla przebiegu 
projektowanej napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 110 kV zgodnie z 
rysunkiem planu. 

 
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego - zgodnie z § 6. 
 
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych 
przepisów - zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 i 2. 

 

7. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 
 
  1) dostCpnoWć drogowa - od dróg 02.KD-L, 011.KD-D; 
 
  2) wymagania parkingowe - nie ustala siC. 
 

8. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 14. 
 
§ 32. 1. Oznaczenie terenu: 19.MN,U. 
 
2. Powierzchnia: ok. 3,27 ha. 
 
3. Przeznaczenie terenu: Teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami. 

 
4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) parametry i wskaaniki zagospodarowania działki 

budowlanej: 
a) zasady podziału nieruchomoWciŚ 

- wielkoWć działki - nie mniejsza nic 1500 m
2
, 

- szerokoWć frontu działki - nie ustala siC, 
b) powierzchnia zabudowy - do 30 %, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej nic 50 %, 
d) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 
e) inne: 

- na działce dopuszcza siC wył>cznie jeden 
budynek: mieszkalny albo mieszkalno-usługowy, 
albo usługowy, 

- nie dopuszcza siC lokalizacji zabudowy 
gospodarczej; 

 
  2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy - do 10,5 m, 
b) geometria dachu: 

- k>t nachylenia - od 40 do 50 stopni 
- kształt dachu - minimum dwuspadowy, o równych 

k>tach nachylenia połaci dachowych, 
- pokrycie - dachówka ceramiczna, 

c) inne - forma zabudowy wolnostoj>caś 
 

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - zgodnie z § 6. 

 
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych 
przepisów - zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 i 2. 

 
7. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 

 
  1) dostCpnoWć drogowa - bezpoWrednio lub przez drogi 

wewnCtrzne od dróg 02.KD-L, 011.KD-D; 
 
  2) wymagania parkingowe zgodnie z przeznaczeniem 

terenu na podstawie § 13. 
 

8. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 14. 
 
§ 33.  
 
Oznaczenie terenu: Powierzchnia: 

17.MN,U ok. 3,63 ha 
20.MN,U ok. 1,23 ha 

 
1. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami. 
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2. Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
 
  1) parametry i wskaaniki zagospodarowania działki 

budowlanej: 
a) zasady podziału nieruchomoWciŚ 

- wielkoWć działki - nie mniejsza nic 1000 m
2
, 

- szerokoWć frontu działki - nie mniejsza nic 18 m, 
b) powierzchnia zabudowy - do 30 %, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej nic 50 %, 
d) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 
e) inne: 

- na działce dopuszcza siC wył>cznie jeden 
budynek: mieszkalny albo mieszkalno-usługowy, 
albo usługowy, 

- nie dopuszcza siC lokalizacji zabudowy 
gospodarczej; 

 
  2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy - do 10,5 m, 
b) geometria dachu: 

- k>t nachylenia - od 40 do 50 stopni, 
- kształt dachu - minimum dwuspadowy, o równych 

k>tach nachylenia połaci dachowych, 
- pokrycie - dachówka ceramiczna, 

c) inne - forma zabudowy wolnostoj>caś 
 

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - zgodnie z § 6. 

 
4. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych 
przepisów - zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 i 2. 

 
5. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 

 
  1) dostCpnoWć drogowa: 

a) dla terenu 17.MN,U - bezpoWrednio lub przez drogi 
wewnCtrzne od dróg 02.KD-L, 011.KD-D, 

b) dla terenu 20.MN,U - bezpoWrednio lub przez drogi 
wewnCtrzne od dróg 02.KD-L, 013.KD-X; 

 
  2) zakazuje siC bezpoWredniej obsługi terenów z ul. 

Królewieckiej z wyj>tkiem istniej>cych zjazdów i 
zjazdów realizowanych na podstawie prawomocnych 
decyzji zarz>dcy drogi; 

 
  3) wymagania parkingowe zgodnie z przeznaczeniem 

terenu na podstawie § 13. 
 

6. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 14. 
 
§ 34. 

 
Oznaczenie terenu: Powierzchnia: 

21.MN,U ok. 2,66 ha 
22.MN,U ok. 9,82 ha 
23.MN,U ok. 2,42 ha 

 
1. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami. 

 
2. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) parametry i wskaaniki zagospodarowania działki 

budowlanej: 
a) zasady podziału nieruchomoWciŚ 

- wielkoWć działki - nie mniejsza nic 2500 m
2
, 

- szerokoWć frontu działki - nie mniejsza nic 25 m, 
b) powierzchnia zabudowy - do 20 %, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej nic 60 %, 
d) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 
e) inne: 

- na działce dopuszcza siC wył>cznie jeden 
budynek: mieszkalny albo mieszkalno-usługowy, 
albo usługowy, 

- dopuszcza siC uzupełnienie zagospodarowania 
działki o wolnostoj>c> zabudowC gospodarcz> i 
garacow>, 

- na fragmencie terenu 23.MN,U wyznacza siC 
rezerwC terenu dla przebiegu projektowanej 
napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV 
zgodnie z rysunkiem planu; 

 
  2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy - do 10,5 m, 
b) geometria dachu: 

- k>t nachylenia - od 30 do 50 stopni, 
- kształt dachu - minimum dwuspadowy, o równych 

k>tach nachylenia połaci dachowych, 
- pokrycie - dachówka ceramiczna, 

c) inne - forma zabudowy wolnostoj>caś 
 

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - zgodnie z § 6. 

 
4. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych 
przepisów - zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 i 2. 

 
5. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 

 
  1) dostCpnoWć drogowa: 

a) dla terenu 21.MN,U - bezpoWrednio lub przez drogi 
wewnCtrzne od drogi 02.KD-L, 

b) dla terenu 22.MN,U - bezpoWrednio lub przez drogi 
wewnCtrzne od drogi 02.KD-L 

c) dla terenu 23.MN,U - bezpoWrednio lub przez drogi 
wewnCtrzne od drogi 02.KD-L; 

 
  2) wymagania parkingowe zgodnie z przeznaczeniem 

terenu na podstawie § 13. 
 

6. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 14. 
 
§ 35. 

 
Oznaczenie terenu: Powierzchnia: 

24.ZL ok. 11,76 ha 
25.ZL ok. 1,35 ha 

 
1. Przeznaczenie terenu: Tereny lasów. 
 
2. Zasady zagospodarowania terenu: 

 
  1) okreWlaj> przepisy odrCbne dotycz>ce lasów, 
 
  2) na terenie 24.ZL wyznacza siC rezerwC terenu dla 

przebiegu projektowanej napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 110 kV zgodnie z rysunkiem 
planu. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego - zgodnie z § 6. 
 
4. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych 
przepisów - zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 i 2. 
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5. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 

 
  1) dostCpnoWć drogowa - od drogi 02.KD-L i z terenu 

24.ZL; 
 
  2) wymagania parkingowe - nie ustala siC. 
 

6. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 14. 
 
§ 36. 

 
Oznaczenie terenu: Powierzchnia: 

26.MN,U ok. 0,81 ha 
27.MN,U ok. 0,91 ha 
28.MN,U ok. 1,40 ha 
29.MN,U ok. 0,54 ha 

 
1. Przeznaczenie terenu: Teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami. 

 
2. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) parametry i wskaaniki zagospodarowania działki 

budowlanej: 
a) zasady podziału nieruchomoWciŚ 

- wielkoWć działki - nie mniejsza nic 1500 m
2
, 

istniej>ce wydzielenia uznaje siC za zgodne z 
planem, 

- szerokoWć frontu działki - nie mniejsza nic 30 m, 
b) powierzchnia zabudowy - do 30 %, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej nic 50 %, 
d) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 
e) inne: 

- na działce dopuszcza siC wył>cznie jeden 
budynek: mieszkalny albo mieszkalno-usługowy, 
albo usługowy, 

- nie dopuszcza siC lokalizacji zabudowy 
gospodarczej; 

 
  2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy - do 10,5 m, 
b) geometria dachu: 

- k>t nachylenia - od 40 do 50 stopni, 
- kształt dachu - minimum dwuspadowy, o równych 

k>tach nachylenia połaci dachowych, 
- pokrycie - dachówka ceramiczna, 

c) inne - forma zabudowy wolnostoj>ca. 
 

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - zgodnie z § 6. 

 
4. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych 
przepisów - zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 i 2. 

 
5. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 

 
  1) dostCpnoWć drogowa: 

a) dla terenu 26.MN,U - od dróg 04.KD-L, 015.KD-D, 
018.KDW, 016.KDW, 

b) dla terenu 27.MN,U - od dróg 04.KD-L, 015.KD-D, 
c) dla terenu 28.MN,U - bezpoWrednio lub przez drogi 

wewnCtrzne od dróg 018.KDW, 015.KD-D, 
017.KDW; 

d) dla terenu 29.MN,U - od dróg 015.KD-D, 017.KDW, 
018.KDW; 

 

  2) wymagania parkingowe zgodnie z przeznaczeniem 
terenu na podstawie § 13. 

 
6. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 14. 
 
§ 37. 

 
Oznaczenie terenu: Powierzchnia: 

30.ZE ok. 0,68 ha 
31.ZE ok. 2,52 ha 
33.ZE ok. 5,81 ha 
37.ZE ok. 0,12 ha 

 
1. Przeznaczenie terenu: Tereny zieleni o wiod>cej 

funkcji ekologicznej. 
 
2. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) parametry i wskaaniki zagospodarowania: 

a) zasady podziału nieruchomoWci - nie ustala siC, 
b) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej nic 80 %, 
c) ustala siC zakaz wprowadzania zabudowy 

kubaturowej 
d) inne - dopuszcza siC zagospodarowanie mał> 

architektur>, urz>dzeniami parkowymi, Wcieckami 
pieszymi i rowerowymi; 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego - zgodnie z § 6. 
 
4. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych 
przepisów - zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 i 2. 

 
5. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 

 
  1) dostCpnoWć drogowa: 

a) dla terenu 30.ZE - od drogi 015.KD-D i 017.KDW, 
b) dla terenu 31.ZE - od drogi 18.KDW lub od dróg 

wewnCtrznych poprzez tereny s>siednie, 
c) dla terenu 33.ZE - od drogi 04.KD-L poprzez tereny 

s>siednie, 
d) dla terenu 37.ZE - od drogi 04.KD-L, 

 
  2) wymagania parkingowe - nie ustala siC. 
 

6. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 14. 
 
§ 38. 1. Oznaczenie terenu: 32.ZL. 
 
2. Powierzchnia: ok. 11,07 ha. 
 
3. Przeznaczenie terenu: Tereny lasów. 
 
4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) okreWlaj> przepisy odrCbne dotycz>ce lasów. 
 

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - zgodnie z § 6; przez teren przepływa 
Srebrny Potok. 

 
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych 
przepisów - zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 i 2. 
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7. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 
 
  1) dostCpnoWć drogowa - od drogi 04.KD-L lub przez 

tereny s>siednieś 
 
  2) wymagania parkingowe - nie ustala siC. 
 

8. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 14. 
 
§ 39. 1. Oznaczenie terenu: 34.MN,U. 
 
2. Powierzchnia: ok. 3,11 ha. 
 
3. Przeznaczenie terenu: Teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami. 

 
4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) parametry i wskaaniki zagospodarowania działki 

budowlane: 
a) zasady podziału nieruchomoWciŚ 

- wielkoWć działki - nie mniejsza nic 1500 m
2
, 

- szerokoWć frontu działki - nie mniejsza nic 20 m, 
- nie dopuszcza siC lokalizacji zabudowy 

gospodarczej; 
b) powierzchnia zabudowy - do 30 %, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej nic 50 %, 
d) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 
e) inne 

 
  2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy - do 10,5 m, 
b) geometria dachu: 

- k>t nachylenia - od 40 do 50 stopni, 
- kształt dachu - minimum dwuspadowy, o równych 

k>tach nachylenia połaci dachowych, 
- pokrycie - dachówka ceramiczna, 

c) inne - forma zabudowy wolnostoj>caś 
 

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - zgodnie z § 6. 

 
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych 
przepisów - zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 i 2. 

 
7. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 

 
  1) dostCpnoWć drogowa - bezpoWrednio lub przez tereny 

s>siednie od dróg 019.KDW, 018.KDW; 
 
  2) zakazuje siC bezpoWredniej obsługi z ul. Królewieckiej 

z wyj>tkiem istniej>cych zjazdów i zjazdów 
realizowanych na podstawie prawomocnych decyzji 
zarz>dcy drogi; 

 
  3) wymagania parkingowe zgodnie z przeznaczeniem 

terenu na podstawie § 13. 
 

8. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 14. 
 
§ 4Ń. 1. Oznaczenie terenu: 35.MN,U. 
 
2. Powierzchnia: ok. 1,66 ha. 
 
3. Przeznaczenie terenu: Teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami. 

 
4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) parametry i wskaaniki zagospodarowania działki 

budowlanej: 
a) zasady podziału nieruchomoWciŚ 

- wielkoWć działki - nie mniejsza nic 2000 m
2
, 

- szerokoWć frontu działki - nie ustala siC, 
b) powierzchnia zabudowy - do 20 %, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej nic 60 %, 
d) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 
e) inne: 

- na działce dopuszcza siC wył>cznie jeden 
budynek: mieszkalny albo mieszkalno-usługowy, 
albo usługowy, 

- dopuszcza siC uzupełnienie zagospodarowania 
działki o wolnostoj>c> zabudowC gospodarcz> i 
garacow>ś 

 
  2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

a) wysokoWć zabudowy - do 10,5 m, 
b) geometria dachu: 

- k>t nachylenia - od 30 do 50 stopni, 
- kształt dachu - minimum dwuspadowy, o równych 

k>tach nachylenia połaci dachowych, 
- pokrycie - dachówka ceramiczna, 

c) inne - forma zabudowy wolnostoj>caś 
 

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - zgodnie z § 6. 

 
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych 
przepisów - zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 i 2. 

 
7. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 

 
  1) dostCpnoWć drogowa - bezpoWrednio lub przez drogi 

wewnCtrzne od drogi 019.KDW; 
 
  2) zakazuje siC bezpoWredniej obsługi z ul. Królewieckiej 

z wyj>tkiem istniej>cych zjazdów i zjazdów 
realizowanych na podstawie prawomocnych decyzji 
zarz>dcy drogi; 

 
  3) wymagania parkingowe zgodnie z przeznaczeniem 

terenu na podstawie § 13. 
 

8. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 14. 
 
§ 4ń. 1. Oznaczenie terenu: 36.MN,U. 
 
2. Powierzchnia: ok. 14,98 ha. 
 
3. Przeznaczenie terenu: Teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami. 

 
4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) parametry i wskaaniki zagospodarowania działki 

budowlanej: 
a) zasady podziału nieruchomoWciŚ 

- wielkoWć działki - nie mniejsza nic 1500 m
2
, 

- szerokoWć frontu działki - nie mniejsza nic 25 m, 
b) powierzchnia zabudowy - do 20 %, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej nic 60 %, 
d) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 
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e) inne: 
- na działce dopuszcza siC wył>cznie jeden 

budynek: mieszkalny albo mieszkalno-usługowy, 
albo usługowy, 

- dopuszcza siC uzupełnienie zagospodarowania 
działki o wolnostoj>c> zabudowC gospodarcz> i 
garacow>ś 

 
  2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy - do 10,5 m, 
b) geometria dachu: 

- k>t nachylenia - od 30 do 50 stopni, 
- kształt dachu - minimum dwuspadowy, o równych 

k>tach nachylenia połaci dachowych, 
- pokrycie - dachówka ceramiczna, 

c) inne - forma zabudowy wolnostoj>ca. 
 

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - zgodnie z § 6. 

 
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych 
przepisów - zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 i 2. 

 
7. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 

 
  1) dostCpnoWć drogowa - bezpoWrednio lub przez drogi 

wewnCtrzne od drogi 04.KD-L i 024.KDW; 
 
  2) wymagania parkingowe zgodnie z przeznaczeniem 

terenu na podstawie § 13. 
 

8. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 14. 
 
§ 42. 1. Przeznaczenie terenu: Teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami. 

 
2. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) parametry i wskaaniki zagospodarowania działki 

budowlanej: 
a) zasady podziału nieruchomoWciŚ 

- wielkoWć działki - nie mniejsza nic 2500 m
2
, 

- szerokoWć frontu działki - nie mniejsza nic 30 m, 
b) powierzchnia zabudowy - do 20 %, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej nic 60 %, 
d) linie zabudowy - nie ustala siC, 
e) inne: 

- na działce dopuszcza siC wył>cznie jeden 
budynek: mieszkalny albo mieszkalno-usługowy, 
albo usługowy, 

- dopuszcza siC uzupełnienie zagospodarowania 
działki o wolnostoj>c> zabudowC gospodarcz> i 
garacow>ś 

 
  2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy - do 10,5 m, 
b) geometria dachu: 

- k>t nachylenia - od 30 do 50 stopni, 
- kształt dachu - minimum dwuspadowy, o równych 

k>tach nachylenia połaci dachowych, 
- pokrycie - dachówka ceramiczna, 

c) inne - forma zabudowy wolnostoj>ca. 
 

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - zgodnie z § 6. 

 

4. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych 
przepisów - zgodnie z § 10 ust. 1. pkt. 1. 

 
5. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 

 
  1) dostCpnoWć drogowa: 

a) dla terenu 38.MN,U - bezpoWrednio lub przez drogi 
wewnCtrzne od dróg 04.KD-L, 020.KD-D, 021.KD-D, 

b) dla terenu 39.MN,U - bezpoWrednio lub przez drogi 
wewnCtrzne od dróg 04.KD-L, 021.KD-D, 
022.KDW, a od ci>gu pieszego 023.KD-X jedynie 
dojWcie piesze, 

c) dla terenu 40.MN,U - bezpoWrednio lub przez drogi 
wewnCtrzne od dróg 04.KD-L, 020.KD-D, 021.KD-
D, 022.KDW. 

 
  2) wymagania parkingowe zgodnie z przeznaczeniem 

terenu na podstawie § 13. 
 

6. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 14. 
 
§ 43. 1. Oznaczenie terenu: 41.E. 
 
2. Powierzchnia: ok. 0,004 ha. 
 
3. Przeznaczenie terenu: Teren urz>dzeM elektro-

energetycznych. 
 
4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) parametry i wskaaniki zagospodarowania: 

a) zasady podziału nieruchomoWci - nie ustala siC, 
b) powierzchnia zabudowy - zgodnie z wymaganiami 

technologicznymi, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie ustala siC, 
d) linie zabudowy - nie ustala siC, 
e) inne - zakazuje siC lokalizacji reklam; 

 
  2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy - 

zgodnie z wymaganiami technologicznymi; 
 

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - zgodnie z § 6. 

 
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych 
przepisów - zgodnie z § 10 ust. 1. pkt 1. 

 
7. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 

 
  1) dostCpnoWć drogowa - od drogi 020.KD-D; 
 
  2) wymagania parkingowe - nie ustala siC. 
 

8. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 14. 
 
§ 44. 1. Oznaczenie terenu: 01.KD-Z. 
 
2. Powierzchnia: ok. 2,67 ha. 
 
3. Przeznaczenie terenu: Teren publicznej drogi 

zbiorczej (ul. Królewiecka). 
 
4. SzerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych - zgodnie z 

rysunkiem planu. 
 
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu - 

zgodnie z § 6; Zachowanie zieleni wysokiej wystCpuj>cej 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 213   Poz. 2996  
 

- 15266 - 

wzdłuc ul. Królewieckiej z wyj>tkiem zieleni, której 
likwidacja jest niezbCdna do realizacji 
podporz>dkowanego układu drogowego. 

 
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych 
przepisów - zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 i 2. 

 
7. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 14. 
 
8. Inne ustalenia - w pasie drogowym ulicy dopuszcza 

siC korytarze przeznaczone do lokalizacji obiektów i 
urz>dzeM infrastruktury. 

 
§ 45. 

 
Oznaczenie terenu: Powierzchnia: 

02.KD-L ok. 1,34 ha 
03.KD-L ok. 0,75 ha 
04.KD-L ok. 1,81 ha 

 
1. Przeznaczenie terenu: Tereny publicznych dróg 

lokalnych. 
 
2. SzerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych - zgodnie z 

rysunkiem planu. 
 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu - 

zgodnie z § 6. 
 
4. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych 
przepisówŚ 
 
  1) zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1; 
 
  2) fragment drogi 03.KDL, w s>siedztwie posesji przy            

ul. Królewieckiej 297, znajduje siC w granicach zespołu 
wpisanego do rejestru zabytków w granicach 
wyznaczonych na rysunku planu - obowi>zuje decyzja 
nr A-3348 (dawny numer 215/92) z dnia 07.04.1992 r. 
o wpisie do Rejestru Zabytków Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego; 

 
  3) tereny 02.KD-L, 03.KD-L i fragment terenu 04.KD-L 

znajduj> siC w strefie ochrony poWredniej ujCcia wody 
podziemnej dla miasta Elbl>ga - obowi>zuj> przepisy 
odrCbne. 

 
5. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 14. 
 
6. Inne ustalenia: 

 
  1) w pasie drogowym dopuszcza siC korytarze 

przeznaczone do lokalizacji obiektów i urz>dzeM 
infrastruktury; 

 
  2) dopuszcza siC bezpoWredni> obsługC zabudowy. 
 

§ 46. 
 

Oznaczenie terenu: Powierzchnia: 
05.KD-D ok. 0,32 ha 
011.KD-D ok. 0,80 ha 
015.KD-D ok. 0,31 ha 
020.KD-D ok. 0,47 ha 
021.KD-D ok. 0,59 ha 

 
1. Przeznaczenie terenu: Tereny publicznych dróg 

dojazdowych. 
 

2. SzerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych - zgodnie z 
rysunkiem planu. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu - 

zgodnie z § 6. 
 
4. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisówŚ 
 
  1) zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1; 
 
  2) tereny 05.KD-D, 011.KD-D, 015.KD-D znajduj> siC w 

strefie ochrony poWredniej ujCcia wody podziemnej dla 
miasta źlbl>ga - obowi>zuj> przepisy odrCbne. 

 
5. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 14. 
 
6. Inne ustalenia: 

 
  1) w pasie drogowym dopuszcza siC korytarze 

przeznaczone do lokalizacji obiektów i urz>dzeM 
infrastruktury; 

 
  2) dopuszcza siC bezpoWredni> obsługC zabudowy. 
 

§ 47. 
Oznaczenie terenu: Powierzchnia: 

013.KD-X ok. 0,10 ha 
023.KD-X ok. 0,03 ha 

 
1. Przeznaczenie terenu: Tereny publicznych ci>gów 

pieszych. 
 
2. SzerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych - zgodnie z 

rysunkiem planu. 
 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu - 

zgodnie z § 6. 
 
4. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych 
przepisówŚ 
 
  1) zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1; 
 
  2) teren 013.KD-X znajduje siC w strefie ochrony 

poWredniej ujCcia wody podziemnej dla miasta źlbl>ga 
- obowi>zuj> przepisy odrCbne. 

 
5. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 14. 
 
6. Inne ustalenia - w liniach rozgraniczaj>cych 

dopuszcza siC korytarze przeznaczone do lokalizacji 
obiektów i urz>dzeM infrastruktury. 

 
§ 48. 

 
Oznaczenie terenu: Powierzchnia: 

06.KDW ok. 0,09 ha 
07.KDW ok. 0,16 ha 
08.KDW ok. 0,20 ha 
09.KDW ok. 0,10 ha 

010.KDW ok. 0,23 ha 
012.KDW ok. 0,16 ha 
014.KDW ok. 0,27 ha 
016.KDW ok. 0,07 ha 
017.KDW ok. 0,03 ha 
018.KDW ok. 0,29 ha 
019.KDW ok. 0,18 ha 
022.KDW ok. 0,43 ha 
024.KDW ok. 0,08 ha 
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1. Przeznaczenie terenu: Tereny dróg wewnCtrznych. 
 
2. SzerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych - zgodnie z 

rysunkiem planu. 
 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu - 

zgodnie z § 6. 
 
4. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych 
przepisówŚ 
 
  1) zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1; 
 
  2) tereny 06.KDW, 07.KDW, 08.KDW, 09.KDW, 

010.KDW, 012.KDW, 014.KDW, 016.KDW, 017.KDW, 
018.KDW, 019.KDW, 024.KDW znajduj> siC w strefie 
ochrony poWredniej ujCcia wody podziemnej dla miasta 
źlbl>ga - obowi>zuj> przepisy odrCbne. 

 
5. Zasady kształtowania infrastruktury - zgodnie z § 14. 
 
6. Inne ustalenia: 

 
  1) w pasie drogowym dopuszcza siC korytarze 

przeznaczone do lokalizacji obiektów i urz>dzeM 
infrastruktury, 

 
  2) dopuszcza siC bezpoWredni> obsługC zabudowy. 
 

Rozdział 4. 
Przepisy koMcowe 

 
§ 49. Traci moc miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego osiedla D>browa czCWć II zatwierdzony 
uchwał> Nr VIII/130/2003 Rady Miejskiej w źlbl>gu z dnia 
26 czerwca 2003 r., opublikowany w Dzienniku 
UrzCdowym Województwa WarmiMsko-Mazurskiego 
Nr 121, poz. 1600, z dnia 7 sierpnia 2003 roku. 

 
§ 5Ń. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od 

dnia ogłoszenia jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady Miejskiej w źlbl>gu  
Jerzy Wcisła 
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr IX/239/2011 
Rady Miejskiej w źlbl>gu 
z dnia 27 paadziernika 2011 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr IX/239/2011 
Rady Miejskiej w źlbl>gu  
z dnia 27.10.2011 r. 

 
RozstrzygniCcie w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla D>browa czCWć II. 
 

W zwi>zku z wyłoceniem projektu planu do publicznego wgl>du w okresie od dnia 18 lipca 2011 roku do dnia 17 sierpnia 
2011 roku, oraz w ustawowym terminie wnoszenia uwag wyznaczonym w ogłoszeniu na dzieM 17 wrzeWnia 2011 roku. 

 
NieuwzglCdnione przez Prezydenta Miasta źlbl>g uwagi zgłoszone do projektu planu po wyłoceniu do publicznego wgl>du 

przekazane zostały do rozpatrzenia zgodnie z procedur> okreWlon> w art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.). 

 
Zgłoszone uwagi, nieuwzglCdnione przez Prezydenta Miasta źlbl>g, dotycz>Ś 

1. WłaWciciel działek nr 6 i 7 obrCb 28 i nr 17/18, 17/19, 17/24, 17/5 obrCb 29 wnosi o mocliwoWć podziału działek na działki 
o powierzchni 1500 m². 

2. Zgłaszaj>cy wnosi o uzupełnienie brzmienia § 9 ust. 1 pkt 2 o zapis: „jak równiec tC bCd>c> w trakcie realizacji na 
podstawie prawomocnie wydanego w trakcie obowi>zywania poprzedniej wersji planu pozwolenia na budowC”. 

3. Zgłaszaj>cy wnosi o uzupełnienie brzmienia § 28 ust. 4 pkt 1e (ust. 2 pkt 1e) o zapis: „z wył>czeniem postanowieM § 9 
ust. 1 pkt 2, gdzie w przypadku zabudowy gospodarczej juc istniej>cej lub bCd>cej w budowie na podstawie 
prawomocnie wydanego pozwolenia na budowC uznaje siC j> za zgodn> z planem”. 

4. Zgłaszaj>cy wnosi o uwzglCdnienie zapisów planu dotycz>cych ulicy Królewieckiej 01.KD-Z (§ 44) lub tec bezpoWrednio 
do niej przylegaj>cych rezerwC na pas przeznaczony do ruchu pieszych i rowerów oraz lokalizacjC przystanków 
autobusowych. 

 
Rada Miejska w źlbl>gu po przeanalizowaniu powycszych uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego osiedla D>browa czCWć II rozstrzyga, ic nie uwzglCdnia siC ich w planie. 
 

 
 

Zał>cznik Nr 3 
Do Uchwały Nr IX/239/2011 
Rady Miejskiej w źlbl>gu  
z dnia 27.10.2011 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich finansowania dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla D>browa czCWć II. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 

80, poz. 717, z póan. zm.), art. 7 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz>dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z póan. zm.), Rada Miejska w źlbl>gu rozstrzyga, co nastCpujeŚ 

 
I. Rodzaje inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy i koszt 

szacunkowy ich realizacji. 
 
W ramach zadaM własnych gmina - miasto źlbl>g na terenie objCtym zmian> miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla D>browa czCWć II, realizuje budowC układu komunikacyjnego, na któr> składaj> siC nastCpuj>ce 
koszty: 
 

Lp. Nazwa obiektu inwestycji infrastruktury J.m. 

WielkoWć 
inwestycji wg 

planu 
miejscowego 

WartoWć inwestycji 

1. Wykupienie terenów przewidzianych w planie pod komunikacjC m
2
 17.300 519.000,00 

2. Ulica Królewiecka - modernizacja (01.KD-Z) m
2
 7.455 1.871.200,00 

3. 
Ulice lokalne - nowoprojektowane z jednostronnym chodnikiem 
(02.KD-L, 03.KD-L, 04.KD-L) 

m
2
 13.520 3.434.100,00 

4. 
Ulice dojazdowe - nowoprojektowane z jednostronnym chodnikiem 
(05.KD-D, 011.KD-D, 015.KD-D, 020.KD-D, 021.KD-D) 

m
2
 10.385 2.513.200,00 

5. Ci>g pieszy (013.KD-X, 023.KD-X) m
2
 1.695 289.900,00 

6. Linia oWwietlenia zewnCtrznego ulic m 5.029 711.300,00 
5. Kanalizacja deszczowa - odwodnienie odcinka jezdni m 5.029 5.381.000,00 

5. Kanalizacja sanitarna m 4.781 4.360.300,00 
RAZEM koszty budowy infrastruktury 19.080.000,00 
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II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
 
Zasady finansowania w/w inwestycji: 

1) przebudowa i modernizacja ulic realizowana z budcetu gminy: istniej> mocliwoWci ubiegania siC o dofinansowanie 
(dotacje i fundusze) oraz współfinansowanie na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem lub sponsorem; 

2) finansowanie infrastruktury technicznej gmina realizuje w oparciu o kacdorocznie uchwalony budcet obejmuj>cy 
wysokoWć finansowania i przedmiot finansowania; kacdego roku gmina moce wyst>pić o pozyskanie Wrodków celowych 
(dotacje i inne fundusze). 

 
III. Uzasadnienie 
 
W ramach procedury planistycznej na podstawie art. 17 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla czCWci dzielnicy 
Zatorze w rejonie lotniska w mieWcie źlbl>gu, sporz>dzono prognozC skutków finansowych uchwalenia planu. Dokument jest 
dostCpny w UrzCdzie Miejskim w źlbl>gu - Departament Urbanistyki i Architektury, Referat Planowania Przestrzennego. 
 
 
 
 
 

2997 

UCHWAŁA Nr IX/240/2011 

Rady Miejskiej w źlbl>gu 

z dnia 27 paadziernika 2011 r. 

 

w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połoconego 

na południe od ulicy buławskiej w źlbl>gu - CzCWć Zachodnia. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 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; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 
i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; 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; z 2011 r. 
Nr 32, poz. 159ś Nr 153, poz. 901), w zwi>zku z art. 4 ust. 2 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o 
PaMstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, 
poz. 871) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku 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. 717, Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 
Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, 
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, 
poz. 777), jednoczeWnie stwierdzaj>c, ce plan jest zgodny 
z ustaleniami „Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy - miasta 
źlbl>ga” zatwierdzonym uchwał> Nr XXXIII/825/2006 
Rady Miejskiej w źlbl>gu z dnia 26 paadziernika 
2006 roku, zmienionym uchwał> Nr XXVI/580/2010 Rady 
Miejskiej w źlbl>gu z dnia 21 stycznia 2010 roku, uchwala 
siC, co nastCpujeŚ 
 

Rozdział ń. 
Przepisy ogólne 

 
§ ń. 1. Uchwala siC zmianC fragmentu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
połoconego na południe od ulicy buławskiej w źlbl>gu - 
CzCWć Zachodnia, obejmuj>cego obszar o powierzchni 
47,10 ha i zwan> dalej planem. 

 
2. Obszar opracowania zmiany planu połocony jest w 

południowo-zachodniej czCWci miasta, na południe od ulicy 
buławskiej, po obu stronach drogi krajowej nr 7. Granica 
planu przebiega: 
 
  1) od północy lin> rozgraniczaj>c> pasa drogowego ul. 

buławskiej, 
 
  2) od wschodu wzdłuc projektowanej drogi dojazdowej, a 

nastCpnie do drogi krajowej nr 7 i w poprzek tej drogi, 
a nastCpnie wzdłuc ogródków działkowych do rzeki 
Fiszewki, 

 
  3) od południa wzdłuc rzeki Fiszewki do torów 

kolejowych, 
 
  4) od zachodu wzdłuc torów kolejowych do drogi krajowej 

nr 7, a nastCpnie wzdłuc południowej linii 
rozgraniczaj>cej drogi krajowej nr 7 do ul. buławskiej. 

 
3. Granice planu, o których mowa w ust. 2 wskazano 

na rysunku planu sporz>dzonym na mapie sytuacyjno-
wysokoWciowej, stanowi>cym zał>cznik graficzny nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

 
4. RozstrzygniCcie dotycz>ce sposobu rozpatrzenia 

uwag wniesionych do projektu planu, wyłoconego do 
publicznego wgl>du stanowi zał>cznik nr 2 do niniejszej 


