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UCHWAŁA Nr XXIX/240/09 

Rady Gminy Dywity 

z dnia 26 maja 2009 r. 

 

w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrz ennego zabudowy mieszkaniowej wraz 

z infrastruktur � techniczn � w Dywitach przy ulicy Ługwałdzkiej. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 oraz art. 40 ust. 1 i 
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591; zm. 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 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 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, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 
223, poz. 1458) oraz art. 20 ust. 1 oraz art. 29 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; zm. 
2004 Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 
225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 
199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413)  
 

RADA GMINY DYWITY 
na wniosek Wójta Gminy Dywity 

uchwala co nast �puje: 
 

ROZDZIAŁ I 
Ustalenia podstawowe. 

 
§ 1. 1. Stwierdza si� zgodno�� projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy 
mieszkaniowej w obr�bie geodezyjnym Ró�nowo z 
ustaleniami Studium Uwarunkowa� i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dywity. 

 
2. Uchwala si� Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego zabudowy mieszkaniowej wraz z 
infrastruktur� techniczn� w Dywitach przy ulicy 
Ługwałdzkiej w granicach opracowania oznaczonych na 
rysunku planu - zał�czniku nr 1 do uchwały. 

 
3. Integraln� cz��� niniejszej uchwały stanowi: 

 
  1) zał�cznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000 

obowi�zuj�cy w zakresie okre�lonym w uchwale i na 
rysunku, 

 
  2) zał�cznik nr 2 - rozpatrzenie uwag przez Rad� Gminy 

wniesionych podczas wyło�enia planu, 
 
  3) zał�cznik nr 3 - realizacja zada� nale��cych do 

samorz�du gminnego wynikaj�cych z uchwalenia 
mpzp. 

 
§ 2. Ilekro� w przepisach niniejszej uchwały jest mowa 

o: 
 
  1) działce budowlanej - rozumie si� przez to 

nieruchomo�� gruntow� lub działk� gruntu, której 
wielko��, cechy geometryczne, dost�p do drogi 
publicznej oraz wyposa�enie w urz�dzenia 

infrastruktury technicznej spełniaj� wymogi realizacji 
obiektów budowlanych wynikaj�ce z odr�bnych 
przepisów, 

 
  2) działalno�ci gospodarczej - nale�y przez to rozumie� 

szeroko poj�ty wachlarz usług, wytwórczo�ci, 
produkcji, handlu, 

 
  3) elewacji presti�owej - nale�y przez to rozumie� 

elewacj� posiadaj�c� wysokie walory architektoniczne 
i estetyczne, 

 
  4) wska�niku intensywno�ci zabudowy - nale�y przez to 

rozumie� iloraz powierzchni wszystkich kondygnacji 
nadziemnych do powierzchni działki budowlanej, 

 
  5) linii rozgraniczaj�cej tereny o ró�nym sposobie 

u�ytkowania - nale�y przez to rozumie� granic� 
nieprzekraczaln� dla terenów, których przeznaczenie 
jest inne ni� na terenie s�siednim, 

 
  6) linii rozgraniczaj�cej tereny o tym samym sposobie 

u�ytkowania - nale�y przez to rozumie� obowi�zuj�c� 
lini� podziałów wewn�trznych na tereny o 
jednorodnym przeznaczeniu, w tym przypadku podział 
dróg na ró�ne klasy, 

 
  7) karcie terenu - nale�y przez to rozumie� zagregowany 

zapis ustale� szczegółowych dotycz�cych 
okre�lonego terenu wyró�nionego unikalnym literowym 
symbolem, 

 
  8) ładzie przestrzennym - rozumie si� przez to takie 

ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijn� 
cało�� oraz uwzgl�dnia w uporz�dkowanych relacjach 
wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, 
społeczno-gospodarcze, �rodowiskowe, kulturowe 
oraz kompozycyjno-estetyczne, 

 
  9) modernizacji - nale�y przez to rozumie� remont, 

rozbudow�, nadbudow� i przebudow� istniej�cego 
obiektu, 

 
  10) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie si� przez 

to lini� zabudowy, której nie mo�na przekroczy�, a 
która okre�la teren pod zabudow� wewn�trz działki 
budowlanej, 

 
  11) obiekcie - nale�y przez to rozumie� jednostk� 

gospodarcz� lub zespół jednostek stanowi�cy cało�� 
zainwestowania i zagospodarowania jednej działki 
budowlanej, 

 
  12) obowi�zuj�cej linii zabudowy - oznacza to lini� 

zabudowy, na której musi by� ustawiona �ciana 
elewacji frontowej budynku; dopuszcza si� 
przesuni�cie przed lini� zabudowy na odległo�� do 
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2,0 m schodów, ganku, zadaszenia, balkonu lub 
innych drobnych elementów elewacji budynku, 

 
  13) ograniczeniu uci��liwo�ci - rozumie si� przez to 

bezwzgl�dne ograniczenie zasi�gu uci��liwo�ci dla 
�rodowiska, b�d�cego skutkiem prowadzonej 
działalno�ci gospodarczej do granic własno�ci 
obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a 
znajduj�ce si� w nim pomieszczenia przeznaczone 
na pobyt ludzi, winny by� wyposa�one w techniczne 
�rodki ochrony przed tymi uci��liwo�ciami, 

 
  14) powierzchni biologicznie czynnej - rozumie si� przez 

to cz��� działki budowlanej na gruncie rodzimym, 
która pozostaje niezabudowana powierzchniowo lub 
kubaturowo w gł�b gruntu, na nim oraz nad nim; nie 
stanowi�ca nawierzchni dojazdów i doj�� pieszych, 
pokryta trwał� ro�linno�ci� lub u�ytkowana rolniczo. 
Typow� powierzchni� biologicznie czynn� stanowi� 
tereny zieleni towarzysz�ce zabudowie, w tym 
ogrody, sady, zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki, 
zbiorniki wodne powierzchniowe, uprawy rolne, 

 
  15) przepisach szczególnych - nale�y przez to rozumie� 

przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj�ce z 
prawomocnych decyzji administracyjnych, 

 
  16) przestrzeni publicznej - nale�y przez to rozumie� 

wszelkie miejsca dost�pne powszechnie i 
nieodpłatnie, fizyczn� przestrze�, w której mo�e 
znale�� si� ka�da jednostka społeczna. Przykładami 
przestrzeni publicznych s� drogi i ulice, place 
miejskie czy ró�ne stale dost�pne budowle i budynki 
stanowi�ce własno�� publiczn�. Przestrzeniami 
publicznymi s� te� zwykle ró�ne formy krajobrazu 
przyrodniczego stanowi�ce własno�� pa�stwow� lub 
gminn�. W rozumieniu planu, przestrze� publiczn� 
stanowi� tereny wyznaczone pod: drogi, ziele� 
naturaln�, ci�gi pieszo-jezdne, 

 
  17) rysunku planu - nale�y przez to rozumie� rysunek 

stanowi�cy zał�cznik graficzny nr 1 do niniejszej 
uchwały, 

 
  18) terenie - rozumie si� przez to teren o okre�lonym w 

planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczaj�cymi oraz oznaczony symbolem 
(literami lub literami i cyframi), 

 
  19) uci��liwo�ci - nale�y przez to rozumie� zespół 

negatywnych bod�ców (b�d�cych skutkiem 
okre�lonej działalno�ci) pogarszaj�cych warunki 
�ycia mieszka�ców poprzez obni�enie standardów 
�rodowiska przyrodniczego powy�ej obowi�zuj�cych 
norm w przepisach szczególnych, 

 
  20) usługach - nale�y przez to rozumie� obiekty 

usługowe wolnostoj�ce lub wbudowane lokale 
usługowe, słu��ce funkcji usługowej w zakresie 
handlu, usług dla ludno�ci, rzemiosła i wytwórczo�ci. 

 
§ 3. 1. Celem regulacji zawartych w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego jest: 
 
  1) ustalenie przeznaczenia terenów pod okre�lone 

funkcje, 
 
  2) ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, 

 
  3) ustalenie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego, 
 
  4) ustalenie wymaga� wynikaj�cych z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych, 
 
  5) ustalenie parametrów i wska�ników kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
ustalenie linii zabudowy, gabarytów obiektów oraz 
wska�ników intensywno�ci zabudowy, 

 
  6) okre�lenie szczegółowych zasad i warunków scalania i 

podziału nieruchomo�ci obj�tych planem miejscowym, 
 
  7) okre�lenie szczegółowych warunków 

zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
u�ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, 

 
  8) ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, 
 
  9) sposób tymczasowego zagospodarowania terenu, 
 
  10) stawki procentowe, na podstawie których ustala si� 

opłat�, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
2. W granicach obszaru obowi�zywania ustale� planu 

nie wyst�puj�: 
 
  1) tereny górnicze, 
  2) tereny zagro�one osuwaniem si� mas ziemnych, 
  3) tereny nara�one na niebezpiecze�stwo powodzi, 
  4) obiekty i tereny podlegaj�ce ochronie dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz ochronie dóbr kultury 
współczesnej. 

 
§ 4. 1. Ustala si�, �e główn� funkcj� terenu dla 

obszaru obj�tego planem jest: 
 
  1) funkcja mieszkaniowa oznaczona symbolem MN, 
  2) funkcja usługowo-mieszkaniowa oznaczona symbolem 

U/MN, 
  3) funkcja usługowa oznaczona symbolem U, 
  4) funkcje towarzysz�ce: 

a) komunikacja oznaczona symbolem KD, 
b) tereny urz�dze� infrastruktury technicznej E i PS. 

 
2. Cz��� terenu pozostaje w dotychczasowym 

u�ytkowaniu: 
 
  a) rolniczym oznaczona symbolem R, 
  b) pod drog� krajow� oznaczona symbolem R/KDGP, 
  c) pod ziele� naturaln� oznaczona symbolem Zn, 
  d) pod wody powierzchniowe �ródl�dowe i rowy 

melioracyjne oznaczone symbolem WS. 
 

§ 5. Ustala si� obowi�zek przeprowadzenia bada� 
geologicznych gruntów w miejscach projektowanej 
lokalizacji obiektów kubaturowych, w celu okre�lenia ich 
no�no�ci i gł�boko�ci zalegania wód podziemnych, które 
b�d� miały wpływ na konstrukcje i zabezpieczenia 
realizowanych obiektów, szczególnie tam, gdzie zgodnie z 
legend� na rysunku planu i oznaczeniem na mapie 
no�no�� gruntu jest niewiadoma. 
 

§ 6. 1. Ustala si�, �e obsługa komunikacyjna terenu 
obj�tego opracowaniem oparta jest o drog� gminn� - ul. 
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Ługwałdzk�, od której odchodz� drogi dojazdowe 
obsługuj�ce teren w granicach planu: 
 
  1) ulica o funkcji lokalnej oznaczona na rysunku planu 

symbolem KDL, 
  2) ulice o funkcji dojazdowej oznaczone na rysunku planu 

symbolem KDD, 
  3) ulice o funkcji wewn�trznej, które stanowi� ulice 

publiczne lub prywatne, oznaczone na rysunku planu 
symbolem KDW. 

 
Ulice, o których mowa wy�ej oznaczone s� na rysunku         
nr 1 zał�cznika graficznego do planu. 
 

2. Dla nowej zabudowy oraz podlegaj�cej rozbudowie, 
przebudowie lub zmianie sposobu u�ytkowania 
istniej�cych obiektów, ustala si� obowi�zek zapewnienia 
miejsc postojowych w ilo�ciach nie mniejszych ni�: 
 
  1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - min. 

1 miejsce postojowe na 1 gospodarstwo domowe, nie 
licz�c miejsca w gara�u, 

  2) dla handlu - 1 miejsce na 10 m2 powierzchni u�ytkowej 
lub powierzchni sprzeda�owej, lecz nie mniej ni� 
2 miejsca na obiekt, 

  3) dla usług rzemiosła - 1 miejsce na 10 m² powierzchni 
przeznaczonej pod usług�, nie mniej jednak ni� dwa 
miejsca na działce, 

  4) dla usług innych ni� handel i produkcja - 1 miejsce na 
20 m² powierzchni przeznaczonej na działalno�� 
gospodarcz�. 

 
§ 7. Ustalenia ogólne w zakresie ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego. 
 

1. Cechy elementów zagospodarowania 
przestrzennego podlegaj�ce ochronie: 
 
  1) istniej�ce skupiska drzew oznaczone na rysunku 

planu, 
 
  2) rowy i tereny podmokłe oznaczone na rysunku planu, 
 
  3) lasy i zadrzewienia. 
 

2. Elementy zagospodarowania przestrzennego 
wymagaj�ce ukształtowania: 
 
  1) zabudowa mieszkaniowa, jej parametry, kształt 

dachów, linie zabudowy, 
  2) sieci dróg dojazdowych, wewn�trznych oraz ci�gów 

pieszych i pieszo - jezdnych. 
 

§ 8. Ustalenia ogólne dotycz�ce zasad ochrony 
�rodowiska przyrodniczego: 
 
  1) zakaz lokalizacji wszelkich inwestycji naruszaj�cych 

równowag� przyrodnicz� i naturalne walory terenu w 
tym jego ukształtowanie, zakaz makroniwelacji, 

  2) utrzymanie istniej�cych skupisk zadrzewie� i 
zakrzywie�, 

  3) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej dla 
terenów istniej�cej i projektowanej zabudowy, zgodnie 
z ustaleniami szczegółowymi zawartymi w kartach 
terenu, 

  4) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych �cieków do 
wód powierzchniowych, 

  5) zakaz budowy zakładów i obiektów stwarzaj�cych 
zagro�enie dla �ycia lub zdrowia ludzi i szkodliwym 

wpływie na �rodowisko (wymagaj�cych opracowania 
raportu zgodnie z rozporz�dzeniem Rady Ministrów z 
dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre�lenia rodzajów 
przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na 
�rodowisko oraz szczegółowych uwarunkowa� 
zwi�zanych z kwalifikowaniem przedsi�wzi�cia do 
sporz�dzenia raportu o oddziaływaniu na �rodowisko 
Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.). 

 
§ 9. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego ustala 

si�: 
 
  1) utrzymanie proporcji zabudowy obiektów 

nowoprojektowanych w skali zabudowy o niskiej 
intensywno�ci z ograniczeniem wysoko�ci zabudowy 
od 8,5 do 10,5 m. nad poziom terenu, 

  2) tworzenie „zielonych ogrodów” poprzez realizacj� 
zieleni przydomowej na działkach. 

 
§ 10. 1. Ustala si�, �e obszar b�dzie wyposa�ony w 

systemy infrastruktury technicznej. Sieci i zwi�zane z ni� 
urz�dzenia znajdowa� si� b�d� w liniach 
rozgraniczaj�cych poszczególnych ulic poza pasem 
jezdni. Infrastruktura, o której mowa dotyczy linii i 
urz�dze� technicznych z ni� zwi�zanych dla sieci: 
 
  a) elektroenergetycznej przesyłowej i o�wietleniowej, 
  b) wodoci�gowej, 
  c) docelowo kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej, 
  d) gazowej, 
  e) �wiatłowodów i sieci telefonicznej. 
 

2. Dopuszcza si� w okresie przej�ciowym realizacj� 
szamb lub innych dopuszczalnych urz�dze� 
unieszkodliwiania �cieków, które po wybudowaniu 
kanalizacji sanitarnej zostan� zlikwidowane a obiekty 
wł�czone do sieci. 

 
3. Adaptuje si� istniej�ce sieci infrastruktury 

technicznej znajduj�ce si� na terenach działek 
prywatnych, dopuszcza si� ich modernizacje. 

 
4. Nowe i modernizowane linie elektrotechniczne 

niskiego i �redniego napi�cia oraz telefoniczne musz� by� 
skablowane. 

 
5. Dopuszcza si� realizacj� nowych sieci infrastruktury 

technicznej na terenach prywatnych pod warunkiem 
otrzymania zgody od poszczególnych wła�cicieli terenu. 

 
6. Gromadzenie odpadów stałych (zgodnie z 

obowi�zuj�c� ustaw� o odpadach i przyj�t� polityk� 
Gminy w tym zakresie) w miejscach wyznaczonych w 
granicach własno�ci lub u�ytkowania terenu, segregacja 
odpadów zast�powa� b�dzie w miejscu ich powstawania; 
odpady komunalne wywo�one przez słu�by 
wyspecjalizowanych przedsi�biorstw do zakładu utylizacji 
odpadów; odpady inne wywo�one we własnym zakresie 
na odpowiednie składowiska. 
 

ROZDZIAŁ II 
 

§ 11. Ustalenia szczegółowe. 
 
Ustalenia szczegółowe odniesione do ka�dego symbolu 
uj�te s� w poszczególnych kartach terenu. 
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KARTA TERENU MN 
 

1 Oznaczenie (symbol cyfrowo-literowy): 1.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN 
2 Powierzchnia terenu 4,02 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja terenu: 

1) funkcja terenu: 
   a) główna: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostoj�ca, nisko-intensywna, 
   b) towarzysz�ce: usługi nieuci��liwe takie jak handel detaliczny, rzemiosło nieuci��liwe, biura i inne analogiczne do 

w/w, 
2) obowi�zuje ograniczenie uci��liwo�ci (§ 2, pkt 13 niniejszej uchwały), 
3) wykluczenia: 
    stacje paliw, warsztaty samochodowe, hurtownie, przemysł lub wytwórczo�� uci��liwa. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) obowi�zuj� linie zabudowy jak zaznaczono na rysunku dla budynku mieszkalnego, dla pozostałych z 

uwzgl�dnieniem pkt 2), 
2) obiekt usługowy mo�e stan�� na granicy działki z drog�, w linii budynku mieszkalnego lub w gł�bi działki, 
3) pozostałe linie zabudowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa. 

5 Zasada ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ochrona �rodowiska naturalnego zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa, 
2) ustala si� udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 60 %, w tym 

udział zieleni wysokiej minimum 20 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej. 
6 Zasada ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury: 

Ochrona dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa. 
7 Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

1) elewacje budynków realizowane wzdłu� ulic w ramach zabudowy działek stanowi� b�d� domkni�cie ulic 
stanowi�cych przestrze� publiczn�, 

2) obowi�zuje elewacja presti�owa od strony ulicy. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 

Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre�lonej funkcji: 
1) w ramach okre�lonej funkcji mog� by� realizowane: 
   a) na jednej działce jeden budynek mieszkalny i budynek usługowy o powierzchni nie przekraczaj�cej 40 % 

powierzchni zabudowy kubaturowej działki, lub budynek mieszkalno-usługowy z dopuszczeniem powierzchni 
usługowej do 40 % całkowitej powierzchni obiektu, 

   b) budynki gospodarcze i gara�e (max. na dwa stanowiska), podjazdy, infrastruktura techniczna dla zaopatrzenia 
obiektów w media oraz mała architektura: takie jak pergole, altanki, baseny itp., 

2) elewacje obiektów poło�onych wzdłu� ulic winny posiada� elewacj� presti�ow�, 
3) dla projektowanej zabudowy obowi�zuje: 
   a) wysoko�� budynku - od poziomu terenu do kalenicy 8,5-10,5 m, 
   b) liczba kondygnacji naziemnych: parter + poddasze, w tym dopuszcza si� poddasze u�ytkowe, 
   c) dopuszcza si� realizacj� 1 kondygnacji podziemnej, 
   d) poziom posadowienia parteru budynku 0,3 do 0,9 m nad poziomem terenu (mierzony zgodnie z przepisami Prawa 

Budowlanego), 
   e) dach ostry min. dwuspadowy o nachyleniu 30º do 45º, dopuszcza si� dach wielospadowy z tym, �e dłu�sza 

kalenica b�dzie rozumiana jako kalenica główna, 
   f) kalenica główna ustawiona: równolegle do linii zabudowy dla terenów 4 MN i 5 MN; dla terenów oznaczonych 

symbolem 1 MN, i 3 MN oraz dla budynków usytuowanych na skrzy�owaniach dróg kierunku kalenicy nie ustala 
si�, 

   g) maksymalna zabudowa obiektów kubaturowych - dla terenu oznaczonego symbolem 1 MN, 4 MN, 5 MN i 6 MN do 
0,30 %, dla terenów oznaczonych symbolem - 3 MN do 20 %; w stosunku do powierzchni działki, 

   h) wska�nik intensywno�ci zabudowy dla terenów 1 MN - 0,6; dla terenów 2MN, 4 MN, 5 MN i 6 MN do 0,9, 
   i) pokrycie dachu - dachówk� lub materiałem dachówko-podobnym w kolorze br�zowym, czerwonym lub grafitowym, 
   j) adaptuje si� istniej�c� zabudow�, dla modernizacji istniej�cej zabudowy obowi�zuj� ustalenia jak dla budynków 

nowych, 
4) udział powierzchni biologicznie czynnej jak w punkcie 5.2. 

9 Dost�pno�� komunikacyjna, parkingi: 
1) bezpo�redni dost�p do terenu zabezpieczaj� ulice dojazdowe lub wewn�trzne, 
2) je�eli jest to mo�liwe (działka przylega do dwóch dróg) wskazane wykonanie dojazdu do działki z drogi ni�szej klasy, 
3) parkingi w ilo�ci zabezpieczaj�cej potrzeby własne wynikaj�ce z funkcji mieszkaniowej oraz prowadzonej działalno�ci 

gospodarczej nale�y realizowa� na terenie własnej działki (zgodnie z § 6 ust 2). 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomo�ci obj�tych planem miejscowym: 

ustala si� podział terenu oznaczonego symbolem 4 MN i 6 MN na ni�ej podanych warunkach: 
 a) szeroko�� frontu działki wynosz�ca minimum 23 m, 
 b) powierzchnia działki nie mniejsza ni� 700 m2, 
 c) ka�da działka b�dzie miała zabezpieczony dost�p do drogi dojazdowej lub wewn�trznej, 
 d) orientacyjny podział terenu na poszczególne działki pokazano na rysunku planu. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
1) utrzymanie rowów melioracyjnych, dopuszczona zmiana systemu odwodnienia terenu poprzez wykonanie stawu 

(WS), 
2) ochrona i utrzymanie istniej�cych zadrzewie�, 
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3) zakaz lokalizacji budowli wy�szych ni� 12,0 m, 
4) szczególnie starannie realizowa� ogrodzenia od strony ulicy (elewacja presti�owa). 

12 Zasady obsługi in�ynieryjnej: 
1) docelowo wszystkie obiekty mieszkalne, usługowe i produkcyjne winny posiada� podł�czenie do sieci wodoci�gowej, 

kanalizacji sanitarnej i sieci elektroenergetycznej, 
2) dopuszcza si� tymczasowo odprowadzenie �cieków z nowej zabudowy do szczelnych bezodpływowych zbiorników 

lub innych dopuszczalnych urz�dze� lokalizowanych na działce budowlanej pod warunkiem ich wł�czenia do sieci z 
chwil� jej wybudowania, 

3) ogrzewanie budynków własne wykorzystuj�ce �ródła energii o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do �rodowiska - 
preferowane: energia słoneczna, gaz, energia elektryczna itp., 

4) gospodarka odpadami, na zasadach przyj�tych na terenie gminy. 
13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala si� opłat�: 

ustala si� 30 % stawk� pobieran� przez gmin� przy sprzeda�y nieruchomo�ci. 
 

KARTA TERENU MN 
 
1 Oznaczenie (symbol cyfrowo-literowy): 2. MN 
2 Powierzchnia terenu: 0,09 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja terenu: 

Funkcja terenu: 
      główna: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - zespolona, w formie zabudowy szeregowej. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
obowi�zuj� linie zabudowy jak zaznaczono na rysunku: dla budynku mieszkalnego. 

5 Zasada ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ochrona �rodowiska naturalnego zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa, 
2) ustala si� udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki minimum 30 %; w 

tym udział zieleni wysokiej min. 10 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej. 
6 Zasada ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury: 

ochrona dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa. 
7 Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

1) elewacje budynków wzdłu� ulicy w ramach zabudowy działek stanowi� domkni�cie ulicy lokalnej b�d�c� 
przestrzeni� publiczn�, 

2) obowi�zuje elewacja presti�owa od ulicy. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy. Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach 

okre�lonej funkcji: 
1) w ramach okre�lonej funkcji mog� by� realizowane: 
   a) budynki mieszkalne zespolone w formie zabudowy szeregowej, 
   b) podjazdy, infrastruktura techniczna dla zaopatrzenia obiektów w media oraz mał� architektur� w formie pergoli, 

altanek, basenu itp., 
2) elewacje obiektów poło�onych wzdłu� ulicy lokalnej winny posiada� elewacj� presti�ow�, 
3) dla projektowanej zabudowy obowi�zuje: 
   a) wysoko�� budynku - od poziomu terenu do kalenicy nie wi�cej ni� 10,5 m, 
   b) liczba kondygnacji naziemnych: parter + poddasze u�ytkowe, 
   c) dopuszcza si� realizacj� 1 kondygnacji podziemnej, 
   d) poziom posadowienia parteru budynku nie okre�la si�, 
   e) dach ostry min. dwuspadowy o nachyleniu 30º do 45º, 
   f) kalenica główna ustawiona równolegle do linii zabudowy, 
   g) maksymalna powierzchnia zabudowy obiektów kubaturowych - 35 % powierzchni działki, 
   h) wska�nik intensywno�ci zabudowy 0,2 - 0,9, 
   i) pokrycie dachu - dachówk� lub materiałem dachówko-podobnym w kolorze br�zowym, czerwonym lub grafitowym 

jednakowy dla wszystkich budynków w zespole, 
4) udział powierzchni biologicznie czynnej jak w punkcie 5.2. 

9 Dost�pno�� komunikacyjna, parkingi: 
1) bezpo�redni dost�p do terenu zabezpieczaj� ulica lokalna (ul. Ługwałdzka) oraz od zaplecza ulica wewn�trzna, 
2) miejsca postojowe na samochody w ilo�ci zabezpieczaj�cej potrzeby własne (zgodnie z § 6 ust. 2) na terenie 

własnej działki w tym wliczone miejsca w gara�u. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomo�ci obj�tych planem miejscowym: 

adaptuje si� istniej�cy podział. 
11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

szczególnie starannie nale�y realizowa� ogrodzenia od strony ulicy (elewacja presti�owa). 
12 Zasady obsługi in�ynieryjnej: 

1) wszystkie obiekty mieszkalne winny posiada� podł�czenie do sieci wodoci�gowej, kanalizacji sanitarnej i sieci 
elektroenergetycznej, 

2) ogrzewanie budynków własne, �ródła o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do �rodowiska - 
preferowane: energia słoneczna, gaz, energi� elektryczn� itp., 

3) gospodarka odpadami, na zasadach przyj�tych na terenie gminy. 
13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala si� opłat�: 

ustala si� 0 % stawk� pobieran� przez gmin� przy sprzeda�y nieruchomo�ci. 
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KARTA TERENU U/MN 
 

1 Oznaczenie (symbol cyfrowo-literowy): 1.U/MN, 2 U/MN 
2 Powierzchnia terenu: 1,80 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja terenu: 

funkcja terenu: teren przeznaczony pod funkcj� usługowo - mieszkaniow�, 
   a) w ramach usług: dla terenu oznaczonego symbolem 1U/MN: usługi nieuci��liwe takie jak handel, rzemiosło, 

drobny przemysł i wytwórczo�� oraz inne analogiczne do w/w, 
   b) w ramach usług dla terenu oznaczonego symbolem 2 U/MN: handel, gastronomia, hotel, biura, 
   c) mieszkanie zwi�zane z funkcj� główn� maksymalnie dla dwóch gospodarstw domowych, 
2) obowi�zuje ograniczenie uci��liwo�ci (§ 2, pkt.13 niniejszej uchwały), 
3) wykluczenia: 

na terenie 1U/MN: przemysł i wytwórczo�� uci��liwa, handel o powierzchni wi�kszej ni� 200 m², warsztaty 
samochodowe, stacje benzynowe i gazowe. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
ustala si� lini� zabudowy dla obiektu głównego od drogi projektowanej KDGP oraz od drogi 2KDD - minimum 6 m, 
pozostałe obiekty w ustalonej linii zabudowy lub w gł�bi działki z zachowaniem przepisów szczególnych. 

5 Zasada ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ochrona �rodowiska naturalnego zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa, 
2) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki minimum 20 %, w tym udział 

zieleni wysokiej minimum 30 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej działki. 
6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

obszar nie jest obj�ty ochron� konserwatorsk�, a tak�e nie znajduj� si� na nim obiekty kultury współczesnej o 
wysokiej warto�ci. 

7 Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) w granicach terenu przestrze� publiczna nie wyst�puje, 
2) elewacje obiektów realizowane wzdłu� ulic stanowi� b�d� domkni�cie ulic stanowi�cych przestrze� publiczn�. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre�lonej funkcji: 
1) dla projektowanej zabudowy oznaczonej symbolem U/MN dopuszcza si� budow� budynku usługowego z 

mieszkaniem lub oddzielnie usługowego i mieszkalnego. Obowi�zuj�ce ustalenia dla budynku mieszkalnego i 
usługowego z mieszkalnym: 

   a) wysoko�� maks. II÷III kondygnacje, ł�cznie z poddaszem, 
   b) wysoko�� zabudowy do kalenicy dachu - max 14,0 m, 
   c) dopuszcza si� kondygnacj� podziemn�, 
   d) poziom posadzki parteru (0.00) 0,3÷0,6 m npt, 
   e) dach o nachyleniu 30º do 45º dwu lub wielospadowy, 
   f) pokrycie dachu - dachówk� lub materiałem dachówko-podobnym, z wyj�tkiem pokrycia w kolorze niebieskim i 

jasnozielonym, 
2) w ramach zabudowy usługowej obowi�zuje: 
   a) wysoko�� 1 kondygnacja max do 10,5 m. n.p.t., 
   b) pokrycie dachu takie samo jak na budynku mieszkalnym, 
   c) dach dwu lub wielospadowy, nachylenie dostosowane do pokrycia dachu, 
3) ł�czna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obr�bie terenu do 60 % ogólnej powierzchni działki, 
4) udział powierzchni biologicznie czynnej jak w punkcie 5.2. 

9 Dost�pno�� komunikacyjna, parkingi: 
1) dla terenu oznaczonego symbolem 1 U/MN bezpo�redni dost�p do terenu z ulicy odpowiednio oznaczonej 

symbolem 1KDD lub 2 KDD, 
2) dla terenu oznaczonego symbolem 2 U/MN bezpo�redni dost�p do terenu z ulicy oznaczonej symbolem 3KDD, 
3) parkingi w ilo�ci zabezpieczaj�cej potrzeby wynikaj�ce z funkcji i prowadzonej działalno�ci gospodarczej (zgodnie 

z § 6 ust. 2) realizowa� na terenie własnej działki. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomo�ci obj�tych planem miejscowym: 

ustala si� zasady podziału: 
   d) ka�da działka musi mie� zapewniony dost�p do drogi, 
   e) powierzchnia wydzielonej działki musi zabezpiecza� tak�e potrzeby terenowe wynikaj�ce z pkt. 5 ppkt. 2), pkt. 9 

ppkt 2). 
11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

szczególnie starannie nale�y realizowa� ogrodzenia od strony ulicy (elewacja presti�owa). 
12 Zasady obsługi in�ynieryjnej: 

1) wszystkie obiekty winny posiada� podł�czenie do sieci wodoci�gowej, kanalizacji sanitarnej i sieci 
elektroenergetycznej. Dopuszcza si� tymczasowo odprowadzenie �cieków do szczelnych bezodpływowych 
zbiorników lokalizowanych na działce budowlanej lub innych urz�dze� dopuszczonych prawem pod warunkiem 
podł�czenia do sieci kanalizacyjnej z chwil� ich wybudowania., 

2) ogrzewanie budynków własne wykorzystuj�ce �ródła energii o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do �rodowiska 
- preferowane: energia słoneczna, gaz, energia elektryczna itp., 

3) gospodarka odpadami, na zasadach przyj�tych na terenie gminy. 
13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala si� opłat�: 

ustala si� 30 % stawk� pobieran� przez gmin� przy sprzeda�y nieruchomo�ci. 
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KARTA TERENU U 
 
1 Oznaczenie (symbol cyfrowo-literowy): 1.U 
2 Powierzchnia terenu: 0,17 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja terenu: 

1) funkcja terenu: teren przeznaczony pod funkcj� usługow�, 
   a) dla U1 usługi nieuci��liwe takie jak: handel detaliczny, gastronomia, rzemiosło, drobny przemysł i wytwórczo�� 

oraz biura i inne analogiczne do w/w (wył�cznie obiekty o zatrudnieniu do 5 osób), 
   b) dla U2 usługi nieuci��liwe takie jak: handel detaliczny, gastronomia, 
   c) mieszkanie zwi�zane z funkcj� główn�, 
2) obowi�zuje ograniczenie uci��liwo�ci (§ 2, pkt 17 niniejszej uchwały). 
3) wykluczenia: 

przemysł i wytwórczo�� uci��liwa, handel o powierzchni sprzeda�y wi�kszej ni� 200 m². 
4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 

ustala si� lini� zabudowy dla obiektu głównego, pozostałe obiekty w ustalonej linii zabudowy lub w gł�bi działki z 
zachowaniem przepisów szczególnych. 

5 Zasada ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ochrona �rodowiska naturalnego zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa, 
2) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki minimum 20 %. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
obszar nie jest obj�ty ochron� konserwatorsk�, a tak�e nie znajduj� si� na nim obiekty kultury współczesnej o 
wysokiej warto�ci. 

7 Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
elewacje obiektów realizowane wzdłu� ulic stanowi� b�d� domkni�cie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre�lonej funkcji: 
1) obiekt powinien stanowi� wyró�niaj�cy si� akcent architektoniczny, 
2) dla projektowanej zabudowy oznaczonej symbolem U dopuszcza si� budow� budynku usługowego z mieszkaniem 

lub oddzielnie usługowego i mieszkalnego. Obowi�zuj�ce ustalenia: 
   a) wysoko�� maks. do 3 kondygnacji, ł�cznie z poddaszem; dopuszcza si� kondygnacj� podziemn�, 
   b) wysoko�� zabudowy do kalenicy dachu - max 14,0 m, 
   c) poziom posadzki parteru (0.00) 0,3÷0,6 m npt, 
   d) dach o nachyleniu 30º do 45º dwu lub wielospadowy, 
   e) pokrycie dachu - dachówk� lub materiałem dachówko-podobnym, z wyj�tkiem pokrycia w kolorze niebieskim i 

jasnozielonym, 
3) w ramach zabudowy usługowej i gospodarczej obowi�zuje: 
   a) budynki lokalizowa� na działce zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami szczególnymi, 
   b) wysoko�� 1 kondygnacja max. do 10,5 m. npt, 
   c) rodzaju dachu i pokrycia nie ustala si�, wyklucza si� pokrycie w kolorze jasnozielonym i niebieskim, 
4) ł�czna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obr�bie terenu do 60 % ogólnej powierzchni działki, 
5) udział powierzchni biologicznie czynnej jak w punkcie 5.2. 

9 Dost�pno�� komunikacyjna, parkingi: 
1) bezpo�redni dost�p do terenu z ulicy dojazdowej lub wewn�trznej, 
2) parkingi w ilo�ci zabezpieczaj�cej potrzeby wynikaj�ce z funkcji i prowadzonej działalno�ci gospodarczej (zgodnie z 

§ 6 ust. 2) realizowa� na terenie własnej działki. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomo�ci obj�tych planem miejscowym: 

dopuszcza si� ł�czenie kilku działek dla jednego u�ytkownika lub ich podział przy zachowaniu zasady: 
   a) ka�da działka musi mie� zapewniony dost�p do drogi, 
   b) powierzchnia wydzielonej działki musi zabezpiecza� potrzeby terenowe zgodnie z pkt. 5 ppkt 2), pkt. 9 ppkt 2). 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
szczególnie starannie realizowa� ogrodzenia od strony ulicy (elewacja presti�owa). 

12 Zasady obsługi in�ynieryjnej: 
1) wszystkie obiekty winny posiada� podł�czenie do sieci wodoci�gowej, kanalizacji sanitarnej i sieci 

elektroenergetycznej. Dla terenu oznaczonego symbolem 3U/MN dopuszcza si� tymczasowo odprowadzenie 
�cieków do bezodpływowych zbiorników lokalizowanych na działce, lub innych urz�dze� tego typu dopuszczonych 
prawem, 

2) ogrzewanie budynków eta�owe wykorzystuj�ce �ródła energii o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do 
�rodowiska - preferowane: energia słoneczna, gaz, energia elektryczna itp., 

3) gospodarka odpadami, na zasadach przyj�tych na terenie gminy. 
13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala si� opłat�: 

ustala si� 30 % stawk� pobieran� przez gmin� przy sprzeda�y nieruchomo�ci. 
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KARTA TERENU R/KDGP 
 
1 Oznaczenie(symbol literowy): R/KDGP 
2 Powierzchnia terenu: 3,60 ha 
3 Przeznaczenie: 

1) teren rolny, 
2) rezerwa terenu pod planowany jeden z wariantów drogi krajowej klasy GP stanowi�c� obwodnic� miasta Olsztyna. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
zasady ochrony gruntów rolnych zgodnie z przepisami szczególnymi. 

5 Zasada ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
obszar nie jest obj�ty ochron� konserwatorsk�, a tak�e nie znajduj� si� na nim obiekty kultury współczesnej o 
wysokiej warto�ci. 

7 Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
nie wyst�puje. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
zgodnie z przepisami prawa. 

9 Dost�pno�� komunikacyjna, parkingi: 
dost�p tylko poprzez w�zły. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomo�ci obj�tych planem miejscowym: 
nie dotyczy. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
zakaz wszelkiej zabudowy. 

12 Zasady obsługi in�ynieryjnej: 
1)  na terenie zabudowanym, 
2) odwodnienie drogi zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala si� opłat�: 
plan nie zmienia funkcji terenu przy sprzeda�y nieruchomo�ci. Jako teren rolny stawka pobierana przez gmin� wynosi 
0 % przy sprzeda�y nieruchomo�ci pod drog� stawka pobierana przez gmin� wynosi 30 %. 

 
KARTA TERENU R 

 
1 Oznaczenie (symbol literowy): R 
2 Powierzchnia terenu: 2,04 ha 
3 Przeznaczenie: 

rolnictwo, uprawy rolne i ogrodnicze itp.. 
4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 

zasady ochrony gruntów rolnych zgodnie z przepisami szczególnymi. 
5 Zasada ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) ochrona �rodowiska naturalnego zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa. 
2) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 95 %. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
obszar nie jest obj�ty ochron� konserwatorsk�, a tak�e nie znajduj� si� na nim obiekty kultury współczesnej o wysokiej 
warto�ci. 

7 Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
nie wyst�puje. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
ł�ki, uprawy rolne i ogrodnicze z wykluczeniem sadu. 

9 Dost�pno�� komunikacyjna, parkingi: 
dost�p do pól z dróg istniej�cych. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomo�ci obj�tych planem miejscowym: 
zabrania si� podziału wtórnego terenu. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
1) zakaz zabudowy zagrodowej, 
2) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i budowli wy�szych ni� 12,5 m. 

12 Zasady obsługi in�ynieryjnej: 
nie ustala si�. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala si� opłat�: 
plan nie zmienia funkcji terenu przy sprzeda�y nieruchomo�ci jako teren rolny stawka pobierana przez gmin� wynosi  
0 % przy sprzeda�y nieruchomo�ci pod drog� stawka pobierana przez gmin� wynosi 30 %. 
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KARTA TERENU Zn 
 

1 Oznaczenie (symbol literowy): Zn 
2 Powierzchnia terenu: 0,18 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja: 

teren przeznaczony pod ziele� naturaln�. 
4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 

zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa. 
5 Zasada ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) ochrona �rodowiska naturalnego zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa, 
2) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki 100 %. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
obszar nie jest obj�ty ochron� konserwatorsk�, a tak�e nie znajduj� si� na nim obiekty kultury współczesnej o 
wysokiej warto�ci. 

7 Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
nie dotyczy. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
teren podmokły i zadrzewiony preferowany do ochrony jako u�ytek ekologiczny. 

9 Dost�pno�� komunikacyjna, parkingi: 
nie dotyczy. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomo�ci obj�tych planem miejscowym: 
dopuszcza si� podział terenu na warunkach okre�lonych w przepisach odr�bnych. 

 
11 

Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
zakaz zabudowy. 

12 Zasady obsługi in�ynieryjnej: 
nie dotyczy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala si� opłat�. 
ustala si� 0 % stawk� pobieran� przez gmin� przy sprzeda�y nieruchomo�ci, warto�� terenu w wyniku opracowania 
mpzp nie uległa zmianie. 

 
KARTA TERENU ZL 

 
1 Oznaczenie (symbol literowy): ZL 
2 Powierzchnia terenu: 0,49 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja: 

teren przeznaczony pod las. 
4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 

zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa. 
5 Zasada ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) ochrona �rodowiska naturalnego zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa, 
2) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki 100 %. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
obszar nie jest obj�ty ochron� konserwatorsk�, a tak�e nie znajduj� si� na nim obiekty kultury współczesnej o wysokiej 
warto�ci. 

7 Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
nie dotyczy. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
teren podmokły i zadrzewiony preferowany do ochrony jako u�ytek ekologiczny. 

9 Dost�pno�� komunikacyjna, parkingi: 
nie dotyczy. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomo�ci obj�tych planem miejscowym: 
dopuszcza si� podział terenu na warunkach okre�lonych w przepisach odr�bnych. 

 
11 

Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
zakaz zabudowy. 

12 Zasady obsługi in�ynieryjnej: 
nie dotyczy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala si� opłat�. 
ustala si� 0 % stawk� pobieran� przez gmin� przy sprzeda�y nieruchomo�ci, warto�� terenu w wyniku opracowania 
mpzp nie uległa zmianie. 

 
KARTA TERENU E 

 
1 Oznaczenie (symbol literowy): E 
2 Powierzchnia terenu: 0,007 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja: 

teren urz�dze� technicznych energetyki (trafostacja). 
4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 

zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
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5 Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
nie dotyczy. 

6 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
1) stacja transformatorowa, 
2) urz�dzenia energetyczne przetwarzania przesyłu mocy, 
3) zgodnie z przepisami szczególnymi dot. urz�dze� energetycznych. 

7 Dost�pno�� komunikacyjna, parkingi: 
dost�p do terenu z ulicy lokalnej. 

8 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomo�ci obj�tych planem miejscowym: 
nie dotyczy. 

 
9 

Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
nie ustala si�. 

10 Zasady obsługi in�ynieryjnej: 
linie elektroenergetyczne: doprowadzenie, przetwarzanie i przesył pr�du. 

11 Stawki procentowe, na podstawie których ustala si� opłat�: 
ustala si� 30 % stawk� pobieran� przez gmin� przy sprzeda�y nieruchomo�ci. 

 
KARTA TERENU PS 

1 Oznaczenie (symbol literowy): PS 
2 Powierzchnia terenu: 0,008 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja: 

teren urz�dze� technicznych kanalizacji sanitarnej. 
4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 

urz�dzenia pompowni �cieków. 
5 Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy. 
6 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 

przepompownia �cieków realizowana zgodnie z przepisami szczególnymi dot. urz�dze� technicznych w celu 
przesyłania �cieków na oczyszczalni�. 

7 Dost�pno�� komunikacyjna, parkingi: 
dost�p do terenu z ulicy dojazdowej. 

8 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomo�ci obj�tych planem miejscowym: 
nie dotyczy. 

 
9 

Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
nie ustala si�. 

10 Zasady obsługi in�ynieryjnej: 
doprowadzenie i przesył �cieków. 

11 Stawki procentowe, na podstawie których ustala si� opłat�: 
nie ustala si�. 

 
KARTA TERENU WS 

1 Oznaczenie ( symbol literowy): WS 
2 Przeznaczenie, funkcja: 

wody powierzchniowe. 
3 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 

zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa. 
4 Zasada ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) ochrona przed zanieczyszczeniem, 
2) ochrona przed zasypaniem. 

5 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
nie dotyczy. 

6 Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
nie dotyczy. 

7 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
1) rowy melioracyjne i oczka wodne, 
2) dopuszcza si� skanalizowanie rowów melioracyjnych na podstawie opracowanego projektu uzgodnionego z 

wła�ciwym zarz�dem melioracji, 
3) wskazane wykonanie oczka wodnego, które pozwoli na osuszenie terenów s�siednich podtapianych przy du�ych 
opadach. 

8 Dost�pno�� komunikacyjna, parkingi: 
zapewni� dost�pno�� w celu utrzymania i czyszczenia. 

9 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomo�ci obj�tych planem miejscowym: 
nie dotyczy. 

10 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
zakaz zabudowy. 

11 Zasady obsługi in�ynieryjnej: 
nie dotyczy. 

12 Stawki procentowe, na podstawie których ustala si� opłat�: 
teren nieodpłatnie przekazany do gminy (30 %). 
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§ 12. Komunikacja. 
 
1. Ustala si� system komunikacji na terenie obszaru 

obj�tego mpzp oparty na: 
 
  1) drodze publicznej - klasy lokalnej (KDL) - ul. 

Ługwałdzkiej, 
 
  2) drogach publicznych (ulice) - klasy dojazdowej (KDD), 
 
  3) ulicach wewn�trznych - prywatnych i gminnych (KDW). 
 

2. Funkcja drogi (ulicy) okre�lona w tek�cie planu 
odpowiada przyj�temu oznaczeniu w tek�cie i na rysunku 
planu: 
 
  1) KDL ulica lokalna, stanowi�ce podstawow� o� 

komunikacyjn� dla obsługi obszaru opracowania 
poł�czon� z układem zewn�trznym: 
a) szeroko�� pasa drogowego zgodnie z 

obowi�zuj�cymi przepisami szczególnymi ok. 15 m 
w miar� mo�liwo�ci terenowych. 
Lini� rozgraniczaj�c� drog� od terenów 
przeznaczonych pod zabudow� wrysowano na 
obszarze obj�tym planem. Lini� rozgraniczaj�c� po 
drugiej stronie drogi pokazano orientacyjnie lini� 
przerywan�, 

b) szeroko�� jezdni 5,5 - 6.0 m, 
c) w pasie drogowym chodnik(i) dla pieszych oraz 

min. jednostronna �cie�ka rowerowa, 
d) ulica o�wietlona na terenie obszaru obj�tego 

planem, 
e) dopuszcza si�, w liniach rozgraniczaj�cych ulic�, 

przebudow� istniej�cych i budow� nowych sieci 
infrastruktury technicznej niezb�dnych dla 
zaopatrzenia terenów budowlanych, 

 
  2) 1KDD ulice dojazdowe, nale��ce do podstawowego 

układu komunikacyjnego obszaru opracowania 
oznaczone na rysunku planu symbolem 1KDD. 
Parametry ulic: 
a) szeroko�� pasa drogowego w liniach 

rozgraniczaj�cych - 12 m, 
b) szeroko�� jezdni zgodnie z przepisami odr�bnymi, 
c) w pasie drogowym chodniki dla pieszych oraz 

jednostronna �cie�ka rowerowa, 
d) w pasie drogowym dopuszcza si� miejsca 

postojowe w wyznaczonych miejscach lub na 
poszerzeniach jezdni, 

 
  3) 2KDD ulice dojazdowe, uzupełniaj�ce podstawowy 

układ komunikacyjny obszaru opracowania oznaczone 
na rysunku planu symbolem 2KDD. Podstawowe 
parametry ulic: 
a) szeroko�� pasa drogowego w liniach 

rozgraniczaj�cych - 10 m (dopuszcza si� adaptacj� 
istniej�cych ulic w liniach własno�ci w tym pieszo - 
jezdne), 

b) szeroko�� jezdni 5,5 m, 
c) w pasie drogowym chodnik(i) dla pieszych, 
d) w pasie drogowym dopuszcza si� miejsca 

postojowe w wyznaczonych miejscach lub na 
poszerzeniach jezdni, 

 
  4) KDW ulice wewn�trzne, stanowi�ce poł�czenie 

podstawowego układu komunikacyjnego obszaru 
planu z terenami budowlanymi, do nich nale�� ulice 
oznaczone na rysunku planu symbolem KDW. Dla 
terenu ulic wewn�trznych obowi�zuje: 

a) szeroko�� pasa drogowego zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami szczególnymi w miar� 
mo�liwo�ci terenowych nie mniej jednak ni� 6,0 m, 

b) szeroko�� jezdni dostosowana do przenoszonego 
obci��enia ruchem - minimum 3,5 m dla ruchu 
jednostronnego lub dwustronnego z mijank� lub 
jezdnia pieszo-jezdna. 

 
3. W liniach rozgraniczaj�cych ulice realizowane b�d� 

sieci infrastruktury technicznej niezb�dnej dla 
zaopatrzenia w media terenów budowlanych. 

 
§ 13. Wyposa�enie terenu w infrastruktur� techniczn�, 

w tym: sieci elektroenergetyczne, telefoniczne, 
wodoci�gowe i kanalizacyjne dla obsługi projektowanej 
zabudowy. 

 
1. Zaopatrzenie w wod� odbywa� si� b�dzie z 

istniej�cych i nowo projektowanych sieci wł�czonych do 
układu sieci wodoci�gowej, zgodnie z warunkami 
okre�lonymi przez operatora systemu dystrybucji z 
uwzgl�dnieniem nast�puj�cych uwarunkowa�: 
 
  1) obj�t� opracowaniem przestrze� planu nale�y 

wyposa�y� w sie� wodoci�gow� w układzie 
pier�cieniowym; dopuszcza si� niewielkie odgał�zienia 
sieci w układzie promieniowym, 

 
  2) parametry sieci musz� zabezpieczy� potrzeby bytowo-

gospodarcze istniej�ce i projektowane na obszarze 
obj�tym planem oraz potrzeb� bezpiecze�stwa 
przeciw po�arowego, 

 
  3) wł�czenie projektowanej sieci do istniej�cego układu 

wodoci�gowego w w��le z pozostawionym trójnikiem 
na istniej�cym wodoci�gu. 

 
2. Odprowadzanie �cieków odbywa� si� b�dzie do 

istniej�cego układu kanalizacji sanitarnej (kieruj�cej �cieki 
na istniej�c� oczyszczalni�). Dopuszcza si� realizacj� 
zabudowy z odprowadzeniem �cieków bytowych do 
szczelnych bezodpływowych zbiorników lokalizowanych 
na działce budowlanej lub innych dopuszczonych prawem 
urz�dze�. 
Docelowo obj�t� opracowaniem przestrze� nale�y uzbroi� 
w sie� ogólnospławnej kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na 
du�e ró�nice terenu wskazuje si� teren pod 
przepompownie �cieków oznaczony symbolem PS, sk�d 
sieci� tłoczn� doprowadza� si� b�dzie �cieki do 
istniej�cego układu kanalizacyjnego wł�czonego do 
oczyszczalni �cieków w Dywitach. 
Poziom zagł�bienia sieci mo�liwy b�dzie do okre�lenia na 
etapie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej. 
Sie� prowadzi� w liniach rozgraniczaj�cych dróg, 
dopuszcza si� realizacj� sieci na terenach działek 
prywatnych pod warunkiem uzyskania zgody od jego 
wła�ciciela. 

 
3. Odprowadzanie wód opadowych z jezdni, 

chodników, podjazdów i parkingów, po ich uprzednim 
podczyszczeniu wprowadzi� do gruntu lub do lokalnych 
zagł�bie� (naturalnych lub sztucznie utworzonych) 
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa. Dopuszcza 
si� odprowadzenie wód opadowych nie 
zanieczyszczonych bezpo�rednio do gruntu (zgodnie z 
prawem ochrony �rodowiska). 
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4. W zakresie zaopatrzenia w energi� elektryczn� 
ustala si�: 
 
  1) rozbudow� systemu zaopatrzenia w energi� 

elektryczn� polegaj�c� na: 
 

a) przebudowie istniej�cych napowietrznych linii 
energetycznych niskiego i �redniego napi�cia na 
linie kablowe, 

b) budowie nowych linii energetycznych kablowych 
niezb�dnych do zaopatrzenia w energi� 
elektryczn� nowych terenów przeznaczonych pod 
zabudow�, 

c) budowie nowej stacji transformatorowych w 
miejscu oznaczonym na rysunku planu symbolem 
E, 

 
  2) obowi�zuje o�wietlenie ulic lokalnych, dojazdowych 

oraz wewn�trznych, pieszych i pieszo-rowerowych, 
 
  3) podł�czenie budynków do sieci elektroenergetycznej 

nast�pi na warunkach okre�lonych przez wła�ciwy 
miejscowo zakład energetyczny, 

 
  4) nale�y zachowa� strefy wolne od zabudowy pod 

istniej�cymi sieciami energetycznymi zgodnie z 
przepisami szczególnymi. 

 

5. W zakresie telekomunikacji ustala si� obsług� 
zabudowy na obszarze obj�tym planem poprzez istniej�ce 
i nowe urz�dzenia telekomunikacyjne realizowane w 
pasach ulicznych. 

 
6. Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej: 

 
  1) sie� gazowa �redniego ci�nienia znajdowa� si� b�dzie 

w liniach rozgraniczaj�cych drogi KDL, 
 
  2) zaopatrzenie budynków w gaz odbywa� si� b�dzie z 

sieci rozdzielczej umieszczonych w drogach 
dojazdowych i wewn�trznych, 

 
  3) dopuszcza si� realizacj� sieci gazowej na terenach 

działek prywatnych pod warunkiem otrzymania zgody 
wła�ciciela terenu. 

 
ROZDZIAŁ III 

 
§ 15. Ustalenia ko�cowe. 
 
Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od daty jej 

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

Przewodnicz�cy Rady Gminy  
Renata Kaszubska 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały XXIX/240/09 
Rady Gminy Dywity 
z dnia 26 maja 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały XXIX/240/09 
Rady Gminy Dywity 
z dnia 26 maja 2009 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastruktur� techniczn� 
w Dywitach przy ulicy Ługwałdzkiej 
 

UCHWAŁA Nr XXIX/239/09 
Rady Gminy Dywity 

z dnia 26 maja 2009 r. 
 

w sprawie rozstrzygni�cia o sposobie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastruktur� techniczn� w Dywitach przy ulicy Ługwałdzkiej. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591; zm. 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 i 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, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i 
Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zm. 2004 Nr 6, poz. 41, Nr 
141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 i z 2007 Nr 127, 
poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) RADA GMINY DYWITY uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. Postanawia si� nie uwzgl�dni� uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy 
mieszkaniowej wraz z infrastruktur� techniczn� w Dywitach przy ulicy Ługwałdzkiej opisanej w zał�czniku do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy Dywity. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

 
 
Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXIX/239/09 
Rady Gminy Dywity 
z dnia 26 maja 2009 r. 
w sprawie rozstrzygni�cia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastruktur� techniczn� w Dywitach przy ulicy Ługwałdzkiej. 
 

Wykaz nieuwzgl�dnionych uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej 
wraz z infrastruktur� techniczn� w Dywitach przy ulicy Ługwałdzkiej: 

 
1. Wła�ciciel działki nr 512 poło�onej w obr�bie Dywity zaproponował dojazd do własnej działki przez działk� nr 514/2 w 

obr�bie Dywity, od drogi 2 KDD. 
Uzasadnienie nieuwzgl�dnienia uwagi: 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabezpiecza dojazd do przedmiotowej działki z drogi 1 KDD 
(od północy). Jest to najwła�ciwsze rozwi�zanie zarówno pod wzgl�dem urbanistycznym jak i ekonomicznym. Zapewnia 
wła�ciw� obsług� komunikacyjn� terenu działki nr 512. 
Wobec powy�szego interes wła�ciciela działki nr 512 obr�b Dywity zostaje zabezpieczony, a uwaga staje si� bezzasadn�. 
 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały XXIX/240/09 
Rady Gminy Dywity 
z dnia 26 maja 2009 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastruktur� 
techniczn� w Dywitach przy ulicy Ługwałdzkiej. 
 
Rozstrzygni �cie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrast ruktury technicznej, które nale 	� do zada� własnych 

gminy oraz zasadach ich finansowania. 
 

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 pó�n. zm.) Rada Gminy Dywity okre�la nast�puj�cy sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy oraz zasady ich finansowania: 
 
  1) inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmuj�: 

a) realizacj� kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
b) realizacj� sieci wodoci�gowej, 
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c) realizacj� dróg, 
  2) realizacja inwestycji przebiega� b�dzie zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa, 
  3) sposób realizacji inwestycji b�dzie wynikał b�dzie z wykorzystania mo�liwych do zastosowania rozwi�za� techniczno-

technologicznych, w sposób gwarantuj�cy dobr� jako�� wykonania. Dopuszcza si� etapow� realizacj� inwestycji, 
  4) finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych gmin, uj�tych w niniejszym 

planie dokonywane b�dzie zgodnie z „Wieloletnim Programem Inwestycyjnym” oraz uchwalanym corocznie bud�etem 
gminy Dywity, z wykorzystaniem funduszy celowych krajowych i unijnych oraz innych �rodków zewn�trznych, 

  5) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła realizowane b�d� w sposób 
okre�lony w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. z 2006 Dz. U. Nr 89, poz. 625 z pó�n. zm.). 

 
 
 

1638 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/361/09 

Rady Miasta Ełku 

z dnia 26 maja 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego p lanu zagospodarowania przestrzennego terenu poło 	onego 

w obr �bie III miasta Ełku zwanego „EŁK - NORWIDA ZIELE �”. 

 

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.) 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. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.) Rada Miasta Ełku 
uchwala, co nast�puje: 
 

DZIAŁ I 
PRZEPISY OGÓLNE 

 
Rozdział I 

Zakres obowi �zywania planu 
 

§ 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci z ustaleniami Studium 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ełku oraz zapoznaniu si� z 
prognoz� oddziaływania na �rodowisko i prognoz� 
skutków finansowych uchwalenia planu, uchwala si� 
zmian� fragmentu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Ełk - Norwida, zwanego Ełk - Norwida 
Ziele�”. 
 

§ 2. 1. Plan obejmuje zmiany ustale� dla terenów 
funkcjonalnych oznaczonych symbolami 18UKS i 19ZP. 
 

2. Celem regulacji prawnych zawartych w ustaleniach 
planu miejscowego jest: 
 
  1) zmiana podstawowego przeznaczenia terenu pod 

budow� ogólno miejskich usług nieuci��liwych z 
dopuszczeniem stacji paliw z towarzysz�cym 
programem handlu, gastronomii i miejsc noclegowych 
na ziele� urz�dzon� w poł�czeniu z terenem 
oznaczonym symbolem 19ZP; 

 
  2) ustalenia zasad zagospodarowania terenu obowi�zuj� 

na obszarze wyznaczonym granic� opracowania 
niniejszego planu. 

 
3. Uchwalony plan składa si�: 

 
  1) z tekstu stanowi�cego tre�� niniejszej uchwały; 
 

  2) z rysunku w skali 1:1000 stanowi�cego zał�cznik nr 1 
do niniejszej uchwały; 

 
  3) stwierdzenia zgodno�ci miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami 
studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Ełku, stanowi�cego zał�cznik 
nr 2 do niniejszej uchwały; 

 
  4) z rozstrzygni�cia o sposobie rozpatrzenia 

nieuwzgl�dnionych uwag do projektu planu 
stanowi�cego zał�cznik nr 3 do niniejszej uchwały; 

 
  5) rozstrzygni�cia o sposobie zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu komunikacji i infrastruktury 
technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, stanowi�cego 
zał�cznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

 
4. Teren obj�ty planem nie wymaga zgody na zmian� 

przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i niele�ne. 
 
§ 3. 1. Przedmiotem ustale� planu jest: 

 
  1) teren zieleni urz�dzonej oznaczony na rysunku planu 

symbolem ZP; 
 
  2) zasady zagospodarowania terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem ZP; 
 
  3) zasady ochrony �rodowiska kulturowego; 
 
  4) zasady ochrony �rodowiska przyrodniczego; 
 
  5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej; 
 
  6) zasady scalania i podziału nieruchomo�ci. 
 

2. Zastosowane na rysunku planu oznaczenia 
graficzne s� obowi�zuj�cymi ustaleniami planu: 
 
  1) granice terenu obj�tego planem; 
 


