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  c) organizatorów imprez charytatywnych oraz 

patriotycznych i prorodzinnych, uzgodnionych z 
Prezydentem Miasta Elbl�g; 

 
  d) elbl�skie kluby i stowarzyszenia sportowe korzystaj�ce 

z obiektów i urz�dze� w celu organizowania 
nieodpłatnych zaj�� sportowo-rekreacyjnych dla dzieci 
i młodzie�y prowadzonych w grupach 
zorganizowanych, nie mniejszych ni� 15 osób, 

 
  e) elbl�skie kluby i stowarzyszenia sportowe korzystaj�ce z 

obiektów i urz�dze� w celu organizowania nieodpłatnych 
zaj�� treningowych dla zorganizowanych grup 
sportowych sportu kwalifikowanego. 

 
3. Upowa�nia si� Prezydenta Miasta Elbl�g do 

ustalania cen i opłat za korzysta – nie z obiektów i 
urz�dze� u�yteczno�ci publicznej Miasta. 
 

§ 4. 1. Reklamy stałe (eksponowane w okresie od 7  
do 31 dni) lub jednorazowe (eksponowane do 7 dni), 
mog� by� umieszczane na terenie nieruchomo�ci 
zarz�dzanych przez Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji 
oraz Centrum Sportowo-Biznesowe, w tym na 
ogrodzeniach, �cianach zewn�trznych i wewn�trznych 
budynków oraz na podłodze hal widowiskowo-sportowych. 

 
2. Umieszczanie reklam w obiektach, o których mowa 

w ust. 1, nast�puje odpłatnie wg stawek okre�lonych 
przez Prezydenta Miasta. 
 

3. Z opłat, o których mowa w ust. 2, zwalnia si� 
elbl�skie kluby i stowarzyszenia sportowe, których do 
zada� statutowych nale�y propagowanie sportu w�ród 
dzieci i młodzie�y oraz organizowanie imprez sportowych 
dla mieszka�ców Elbl�ga, w przypadku realizacji 
zobowi�za� wynikaj�cych z podpisanych przez nich umów 
sponsorskich. 
 

§ 5. 1. Wykonanie uchwały powierza si� Prezydentowi 
Miasta Elbl�g. 
 

2. Zachowuj� moc umowy na korzystanie z obiektów 
zawarte przed dniem wej�cia w �ycie niniejszej uchwały. 
 

§ 6. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 

 
Przewodnicz�cy Rady Miejskiej w Elbl�gu 

Janusz Nowak 
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UCHWAŁA Nr XXII/480/2009 

Rady Miejskiej w Elbl �gu 

z dnia 25 czerwca 2009 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przest rzennego osiedla Truso-Zachód w Elbl �gu. 

 
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 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) 
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; 
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 138,  
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 
Nr 223, poz. 1458) w zwi�zku z uchwał� Nr XXI/485/2005 
Rady Miejskiej w Elbl�gu z dnia 17 lutego 2005 r.  
w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla  
Truso-Zachód w Elbl�gu i jednocze�nie w jego ramach 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Legionów-Cz�stochowska” w Elbl�gu – 
uchwała Nr XXXIV/671/98 Rady Miejskiej w Elbl�gu z dnia 
18 czerwca 1998 r., stwierdzaj�c, �e plan jest zgodny  
z ustaleniami Studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy-miasta Elbl�g 
przyj�tym uchwał� Nr XXXIII/825/2006 Rady Miejskiej  

w Elbl�gu z dnia 26 pa�dziernika 2006 r.; Rada Miejska  
w Elbl�gu uchwala, co nast�puje: 
 

PRZEPISY OGÓLNE 
 

§ 1. 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego osiedla Truso - Zachód w Elbl�gu, którego 
granice wyznaczaj�: od strony wschodniej – ulica 
Cz�stochowska wraz z działkami nr 770 i 771 oraz 
fragment ulicy Królewieckiej; od strony południowej – linie 
podziałów geodezyjnych zgodnie z zał�cznikiem 
graficznym; od strony zachodniej – ulica Legionów; od 
strony północnej – tereny zielone wzdłu� cieku wodnego 
na północ od ko�cioła p. w. �w. Alberta. 
 
  1) Granice planu, o których mowa w ust. 1, wskazano na 

rysunku planu, sporz�dzonym na mapie w skali 1:1000, 
stanowi�cym zał�cznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
2. Rozstrzygni�cie w sprawie uwag wniesionych do 

projektu planu na etapie jego wyło�enia do publicznego 
wgl�du zawiera zał�cznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

3. Rozstrzygni�cie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nale�� do zada� własnych gminy, oraz zasadach ich 
finansowania zawiera zał�cznik Nr 3 do niniejszej 
uchwały. 
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4. W sprawach nieuregulowanych niniejsz� uchwał� 
zastosowanie maj� przepisy odr�bne odnosz�ce si� do 
obszaru obj�tego ustaleniami planu. 
 

§ 2. Celem niniejszej uchwały jest ustalenie regulacji 
planistycznych w nast�puj�cym zakresie: 
 
  1) przeznaczenia terenów pod funkcje mieszkaniowe i 

usługowe oraz zasad ich zagospodarowania z 
poszanowaniu specyfiki terenu; 

 
  2) ochrony warto�ci kulturowych terenu, w tym ekspozycji 

zabytkowego zespołu dworsko-parkowego (obecne 
przedszkole z zieleni� towarzysz�c�); 

 
  3) prawidłowego funkcjonowania struktury hydrogeologicznej 

terenu; 
 
  4) ochrony pomników przyrody i walorów przyrodniczo- 

krajobrazowych; 
 
  5) skomunikowania terenu planu z ulicami Królewieck� i 

Legionów. 
 

§ 3. 1. Integraln� cz��ci� uchwały jest zał�cznik 
graficzny nr1, tj. rysunek planu w skali 1:1000. 
 

2. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne w rysunku planu 
s� obowi�zuj�cymi ustaleniami planu: 
 
  1) granica planu; 
 
  2) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania; 
 
  3) linie rozgraniczaj�ca tereny ITW1, ITW2, ITW3 i ITW4, 

wyznaczaj�ce maksymalny teren potrzebny do 
zamierzenia inwestycyjnego, lecz jego powierzchnia mo�e 
ulec zmianie w wyniku realizacji konkretnych projektów 
budowlanych, dotycz�cych poszczególnych zbiorników 
retencyjno-rekreacyjnych oraz urz�dze�, budowli, 
dojazdów i zagospodarowania im towarzysz�cego; 

 
  4) symbole literowo-cyfrowe przyporz�dkowane 

poszczególnym terenom planu; 
 
  5) ustalona linia zabudowy; 
 
  6) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
 
  7) granica strefy ochronnej stacji redukcyjno-pomiarowej 

gazu; 
 
  8) ci�g pieszo-rowerowy wyznaczony poza liniami 

rozgraniczaj�cymi tereny komunikacji; 
 
  9) strefa lokalizacji parkingu podziemnego; 
 
10) strefa ekspozycji widokowej na dawny zespół 

dworsko-parkowy; 
 
11) akcent w kompozycji urbanistycznej; 
 
12) obiekt nale��cy do historycznego układu 

architektoniczno-urbanistycznego; 
 
13) granica strefy ochronnej pomnika przyrody; 
 
14) oznaczenie drzew i szpalerów drzew do zachowania; 
 

15) strefa ochrony istniej�cych skarp; 
 
16) strefa wysokiej zieleni izolacyjnej do wykształcenia; 
 
17) kładka dla ruchu pieszego; 
 
18) schemat przebiegu projektowanej kanalizacji deszczowej. 
 

3. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne w rysunku planu 
s� informacjami: 
 
  1) przebieg istniej�cej napowietrznej linii elektroenergetycznej 

110 kV; 
 
  2) granica terenu dawnego dworu, parku i alei 

dojazdowej, obj�tego �cisł� ochron� konserwatorsk� – 
decyzja o wpisie do rejestru zabytków nr 174/90 z dnia 
30.10.1990 r.; 

 
  3) drzewo stanowi�ce pomnik przyrody; 
 
  4) granica zmienionego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Legionów-Cz�stochowska” w Elbl�gu. 
 

§ 4. 1. Ustala si� podział obszaru obj�tego planem na 
tereny o ró�nym przeznaczeniu lub ró�nych zasadach 
zabudowy i zagospodarowania, wydzielone na rysunku 
planu liniami rozgraniczaj�cymi i oznaczone symbolami 
literowo-cyfrowymi. Zasady zabudowy i 
zagospodarowania dla wyró�nionych terenów zawarte s� 
w przepisach szczegółowych niniejszej uchwały. 
 

2. Linie rozgraniczaj�ce, o których mowa w ust.1, 
poprowadzono po funkcjonuj�cych liniach podziałów 
geodezyjnych lub nale�y wyznaczy je geodezyjnie w 
projektach podziału gruntów, zgodnie z rysunkiem planu. 
 

§ 5. W planie okre�la si�: 
 

1. Przeznaczenie terenów w sposób nast�puj�cy: 
 
  1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

o charakterze rezydencjalnym, oznaczony na rysunku 
planu symbolem MNZP; 

 
  2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczone na rysunku planu symbolem MN1 i MN2; 
 
  3) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

oznaczony na rysunku planu symbolem MW; 
 
  4) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  

z dopuszczeniem funkcji usługowej, oznaczone na 
rysunku planu symbolami MWu1, MWu2 i MWu3; 

 
  5) tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji 

mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu 
symbolami Um1, Um2 i Um3; 

 
  6) teren zabudowy usługowej w zakresie kultu religijnego, 

oznaczony na rysunku planu symbolem UR; 
 
  7) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku  

planu symbolami U1 i U2; 
 
  8) tereny publicznej zieleni urz�dzonej, oznaczone na 

rysunku planu symbolami ZP1 i ZP2; 
 
  9) tereny komunikacji i obsługi komunikacji, oznaczone 

na rysunku planu symbolami: 
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a) dla terenów ulic publicznych KD; 
b) dla terenów publicznej komunikacji pieszo-

rowerowej KDCR; 
c) dla terenu parkingu KDP; 

 
10) tereny infrastruktury technicznej, oznaczone na 

rysunku planu symbolami w sposób nast�puj�cy: 
 

a) dla terenów pod budowle, urz�dzenia i 
infrastruktur� kanalizacji deszczowej - ITW1, ITW2, 
ITW3 i ITW4; 

b) dla terenu pod budowle, urz�dzenia i infrastruktur� 
kanalizacji wodoci�gowej – ITW5; 

c) dla terenu pod urz�dzenia gazownicze – ITG; 
d) dla terenu pod stacj� transformatorow� – ITE. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

zawarte w przepisach szczegółowych uchwały. 
 

3. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego, zawarte w przepisach szczegółowych uchwały. 
 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej, zawarte w przepisach 
szczegółowych oraz w § 7 uchwały. 
 

5. Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych, zawarte w przepisach 
szczegółowych uchwały. 
 

6. Wska�niki zagospodarowania terenów i parametry 
kształtowania zabudowy, zawarte w przepisach 
szczegółowych uchwały. 
 

7. Zasady i warunki podziału nieruchomo�ci zawarte w 
przepisach szczegółowych uchwały. 
 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy oraz 
zasady funkcjonowania systemów komunikacji, zawarte w 
przepisach szczegółowych uchwały. 
 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy oraz 
zasady funkcjonowania systemów infrastruktury 
technicznej, zawarte w § 8 uchwały i innych przepisach 
szczegółowych uchwały. 

 
10. Stawk� procentow� słu��c� pobieraniu 

jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w 
wysoko�ci okre�lonej dla poszczególnych terenów w 
przepisach szczegółowych uchwały. 
 

§ 6. W planie nie okre�la si�: 
 

1. Granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj�cych ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów szczególnych, w tym terenów 
górniczych, a tak�e nara�onych na niebezpiecze�stwo 
powodzi i osuwania si� mas ziemnych, gdy� nie wyst�puj� 
na obszarze planu. 
 

2. Zasad i warunków scalania nieruchomo�ci. 
 

3. Sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, 
urz�dzania i u�ytkowania terenów. 
 

§ 7. Na całym obszarze planu ustala si� stref� 
obserwacji archeologicznej - co oznacza, �e mo�e mie� 
zastosowanie art. 31 i art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.  
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z pó�n. zm.). 
 

§ 8. 1. Ustala si� nast�puj�ce zasady kształtowania i 
obsługi infrastruktury technicznej: 
 
  1) nowe sieci infrastruktury technicznej nale�y prowadzi� 

w liniach rozgraniczaj�cych ulic i parkingów wył�cznie 
jako podziemne; 

 
  2) adaptacj�, modernizacj� i rozbudow� istniej�cych sieci 

infrastruktury technicznej nale�y realizowa� z 
zastosowaniem nowych technologii i form 
usprawniaj�cych przesył, zgodnie z pkt 1); 

 
  3) przebieg sieci elektroenergetycznej wysokiego 

napi�cia 110kV wskazano w rysunku planu; 
preferowane jest prowadzenie tej sieci jako 
podziemnej zgodnie z najnowszymi technologiami; 

 
  4) niezb�dne kubaturowe obiekty infrastruktury 

technicznej – stacje transformatorowe nale�y 
lokalizowa� na wskazanych działkach, na zasadach 
okre�lonych w przepisach szczególnych lub jako 
wbudowane w nowoprojektowan� zabudow�; 

 
  5) zaopatrzenie w wod�, energi� elektryczn�, gaz, sieci 

telekomunikacji oraz odprowadzenie �cieków i wód 
opadowych oraz wywóz odpadów stałych – nale�y 
realizowa� wył�cznie w ramach systemów 
obsługuj�cych miasto, wyklucza si� stosowanie 
rozwi�za� tymczasowych i przej�ciowych; 

 
  6) preferowane jest zasilanie w ciepło z sieci miejskiej; 

dopuszcza si� lokalne, wbudowane kotłownie gazowe 
i olejowe do mocy 2 MW; wyklucza si� kotłownie 
lokalne wolnostoj�ce; wyklucza si� indywidualne 
�ródła ciepła dla lokali w wielorodzinnej zabudowie 
mieszkaniowo-usługowej; dopuszcza si� indywidualne 
�ródła ciepła gazowe i olejowe w zabudowie 
jednorodzinnej; wyklucza si� jakiekolwiek �ródła ciepła 
na paliwa stałe i w�glopochodne; 

 
  7) na całym obszarze planu nale�y przeprowadzi� 

kompleksow� modernizacj� sieci deszczowo-
melioracyjnej poprzez szereg regulacji, dotycz�cych 
przede wszystkim prawidłowej adaptacji na zbiorniki 
retencyjno-rekreacyjne wód deszczowo-drena�owych 
istniej�cych oczek wodnych i odkrytego cieku 
wodnego, wprowadzenie kolektorów lokalnych, jako 
systemu zbieraj�cego i odprowadzaj�cego wody do 
głównego kolektora do rzeki Kumieli – zgodnie z § 26 
ust. 1 pkt 1) i ust. 2; 

 
  8) na całym obszarze planu zakazuje si� lokalizacji stacji 

bazowych telekomunikacji komórkowej, ze wzgl�du na 
ochron� walorów krajobrazowych. 

 
2. Szczegółowe działania w zakresie infrastruktury 

technicznej powinny by� okre�lone na podstawie 
projektów budowlanych dla poszczególnych 
przedsi�wzi�� inwestycyjnych na obszarze planu z 
uwzgl�dnieniem ustale� § 8 i § 26 niniejszej uchwały. 
 

§ 9. 1. Ilekro� w przepisach niniejszej uchwały 
 jest mowa o: 
 
  1) planie – oznacza to niniejszy miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego osiedla Truso-
Zachód w Elbl�gu; 
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  2) uchwale – oznacza to niniejsz� uchwał� Rady Miasta 

Elbl�ga w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla Truso-Zachód w Elbl�gu; 

 
  3) obszarze planu – oznacza to teren wewn�trz granic 

opracowania, oznaczonych na rysunku planu, dla 
którego obowi�zuj�ce s� ustalenia planu; 

 
  4) przepisach szczególnych – oznacza to inne przepisy 

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

 
  5) rysunku planu – oznacza to zał�cznik graficzny nr 1 do 

uchwały na mapie sytuacyjno – wysoko�ciowej w skali 
1:1000; 

 
  6) ustalonej linii zabudowy – oznacza to lini�, na której 

maj� by� sytuowane frontowe �ciany obiektów 
budowlanych, w przyziemiu �aden element budynku 
nie mo�e wychodzi� poza lico budynku a wej�cia od 
strony przestrzeni publicznych nale�y sytuowa� 
bezpo�rednio z poziomu chodnika ( tylko w 
wyj�tkowych przypadkach, wynikaj�cych z obiektywnie 
bardzo trudnych do pokonania uwarunkowa� 
dopuszcza si� schody); 

 
  7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – oznacza to lini� 

ograniczaj�c� teren, na którym mog� by� sytuowane 
obiekty budowlane; 

 
  8) terenie zabudowanym – oznacza to teren zabudowany 

kubaturowymi obiektami budowlanymi; 
 
  9) terenie biologicznie czynnym - oznacza to 

nieutwardzon� i nie zabudowan� powierzchni�, 
pokryt� trwale zwi�zan� z gruntem ro�linno�ci� oraz 
zdolne do samooczyszczania si� wody; 

 
10) ochronie obiektu nale��cego do historycznego układu 

architektoniczno-urbanistycznego – oznacza to 
działanie polegaj�ce na zachowaniu i modernizowaniu 
bez zmian formy zewn�trznej tj. gabarytów budynku, 
kształtu i pokrycia dachu, detali architektonicznych, 
rozmieszczenia i wielko�ci otworów okiennych; 
natomiast ze wzgl�dów urbanistycznych nale�y 
zachowa� istniej�ce mi�dzy obiektami relacje 
przestrzenne i linie zabudowy; 

 
11) strefie ekspozycji widokowej – oznacza to przestrze� 

wymagaj�c� kompozycji architektoniczno-
urbanistycznej, zapewniaj�cej wgl�d widokowy, 
eksponuj�cy dawny zespół dworsko-parkowy; 

 
12) akcencie w kompozycji urbanistycznej – oznacza to 

szczególne podkre�lenie poprzez form� 
architektoniczn� zabudowy w miejscu wymagaj�cym 
tego ze wzgl�du na wydobycie walorów 
kompozycyjnych układu urbanistycznego. 

 
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 

 
§ 10. powierzchnia terenu: 0,7062ha 

 
1. Ustala si� teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej typu rezydencjalnego w otoczeniu zieleni 
parkowej, oznaczony na rysunku planu symbolem MNZP. 
 

2. Przeznaczenie podstawowe terenu, o którym mowa 
w ust. 1, to ziele� parkowa i wolnostoj�ca jednorodzinna 
zabudowa rezydencjalna. 
 

3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 
mowa w ust. 1, to: 
 
  1) nieuci��liwe funkcje usługowe; 
 
  2) wewn�trzna obsługa komunikacyjna; 
 
  3) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia, okre�lonego 
w ust. 3: 
 
  1) dostosowanie przestrzenne i funkcjonalne do 

przeznaczenia podstawowego oraz zasad 
zagospodarowania i zabudowy terenu, ustalonych w 
niniejszym paragrafie; uci��liwo�ci zwi�zane z 
prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� 
niekorzystnie na warunki zamieszkania. 

 
5.. Zasady zagospodarowania terenu MNZP: 

 
  1) zakaz zabudowy i zagospodarowania terenu w sposób 

tymczasowy; 
 
  2) wyklucza si� zabudow� w strefie ochrony pomników 

przyrody – zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  3) ochronie podlegaj� drzewa i szpalery drzew – 

wskazane w rysunku planu do zachowania; 
 
  4) w strefie ochrony istniej�cej skarpy – wskazanej w 

rysunku planu – wła�ciciel terenu zobowi�zany jest do: 
 

a) niedopuszczania do istotnych zmian w 
ukształtowaniu skarpy, 

b) zachowania i ochrony istniej�cej zieleni, 
c) niedopuszczania do zjawisk erozyjnych poprzez 

realizacj� wła�ciwego odwodnienia skarpy i 
nasadze� odpowiednio gatunkowo zieleni; 

 
  5) wyklucza si� zabudow� w strefie ochrony istniej�cej 

skarpy – zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  6) wszelkie funkcje zwi�zane z obsług� komunikacyjn� 

nale�y rozwi�zywa� w obr�bie poszczególnych działek; 
 
  7) gara�owanie dopuszcza si� jedynie w powi�zaniu z 

zabudow� jednorodzinn�; 
 
  8) wyklucza si� gara�e wolnostoj�ce; 
 
  9) ustala si� wymóg ochrony akustycznej zgodnie z 

przepisami szczególnymi; 
 
10) wska�niki zagospodarowania terenu: 
 

a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego - 11%, 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego - 70%. 

 
6. Zasady kształtowania zabudowy terenu MNZP: 

 
  1) zabudow� lokalizowa� zgodnie z ukształtowaniem 

terenu i wyst�puj�cymi na nim uwarunkowaniami, w 
zgodzie z zapisami niniejszego paragrafu; 
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  2) maksymalna wysoko�� zabudowy liczonej od 
przyziemia do kalenicy dachu ok. 12 m - od 2-3 
kondygnacji, w tym poddasze u�ytkowe; 

 
  3) ustala si� dachy dwu lub wielospadowe, o pokryciu 

ceramicznym, k�t nachylenia połaci dachowych  
ok. 45º (tj. dopuszcza si� odchylenie do 5º); 

 
  4) gara�e zintegrowane z zabudow� mieszkaniow�. 
 

7. Zasady i warunki podziału terenu: 
 
  1) wyklucza si� podział terenu na wi�cej ni� 2 działki 

budowlane. 
 

8. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 – 
ustala si� dla terenu MNZP w wysoko�ci 30%. 
 

§ 11. powierzchnia terenów: 0,1920 ha , 0,0977 ha 
 

1. Ustala si� tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN1. 
 

2. Przeznaczenie podstawowe terenów, o których 
mowa w ust. 1, to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostoj�ca. 
 

3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenach, o których 
mowa w ust. 1, to: 
 
  1) nieuci��liwe funkcje usługowe; 
 
  2) wewn�trzna obsługa komunikacyjna; 
 
  3) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia, okre�lonego 
w ust. 3: 
 
  1) dostosowanie przestrzenne i funkcjonalne do 

przeznaczenia podstawowego oraz zasad 
zagospodarowania i zabudowy terenu, ustalonych w 
niniejszym paragrafie; uci��liwo�ci zwi�zane z 
prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� 
niekorzystnie na warunki zamieszkania. 

 
5. Zasady zagospodarowania terenów MN1: 

 
  1) zakaz zabudowy i zagospodarowania terenu w sposób 

tymczasowy; 
 
  2) ochronie podlega drzewo – wskazane w rysunku planu 

do zachowania; 
 
  3) wszelkie funkcje zwi�zane z obsług� komunikacyjn� 

nale�y rozwi�zywa� w obr�bie poszczególnych działek; 
 
  4) nale�y zapewni� obsług� komunikacyjn� poprzez 

wjazdy na działki od strony ci�gu pieszo- rowerowego, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 9KDCR; 

 
  4) gara�owanie dopuszcza si� jedynie w powi�zaniu z 

zabudow� jednorodzinn�; 
 
  5) wyklucza si� gara�e wolnostoj�ce; 
 
  6) ustala si� wymóg ochrony akustycznej zgodnie z 

przepisami szczególnymi; 
 
  7) wska�niki zagospodarowania terenu: 

 
a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego – 15%, 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego - 60%. 

 
6. Zasady kształtowania zabudowy terenów MN1: 

 
  1) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z 

rysunkiem planu; 
 
  2) zabudow� lokalizowa� zgodnie z ukształtowaniem 

terenu i wyst�puj�cymi na nim uwarunkowaniami, w 
zgodzie z zapisami niniejszego paragrafu; 

 
  2) maksymalna wysoko�� zabudowy od 2 do 3 kondygnacji, 

w tym poddasze u�ytkowe; 
 
  3) ustala si� dachy dwu lub wielospadowe, o pokryciu 

ceramicznym, k�t nachylenia połaci dachowych ok. 
45º (tj. dopuszcza si� odchylenie do 5º); 

 
  4) gara�e zintegrowane z zabudow� mieszkaniow�. 
 

7. Zasady i warunki podziału terenu: 
 
  1) ustala si� minimaln� wielko�� działki dla zabudowy 

jednorodzinnej wolnostoj�cej o wielko�ci 900 m2. 
 

8. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 – 
ustala si� dla terenu MN1 w wysoko�ci 30%. 
 

§ 12. powierzchnia terenu: 0,7489 ha 
 

1. Ustala si� teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej szeregowej, oznaczony na rysunku planu 
symbolem MN2. 
 

2. Przeznaczenie podstawowe terenu, o których mowa 
w ust. 1, to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
szeregowa dost�pna od ulicy, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 8KDD1/2. 
 

3. Przeznaczenia uzupełniaj�ce na terenie, o którym 
mowa w ust. 1: 
 
  1) obsługa komunikacji poprzez wewn�trzne ulice 

osiedlowe o szeroko�ci minimum 8 metrów; 
 
  2) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 4: 
 
  1) dostosowanie przestrzenne i funkcjonalne do 

przeznaczenia podstawowego i uwarunkowa� 
wynikaj�cych z ukształtowania terenu; 

 
  2) respektowanie wszystkich ustale� niniejszego paragrafu. 
 

5. Zasady zagospodarowania terenu MN2: 
 
  1) w celu osi�gni�cia optymalnie racjonalnego 

zagospodarowania terenu, ustala si� konieczno�� 
opracowania dla całego terenu kompleksowej koncepcji 
zagospodarowania terenu wraz z infrastruktur�; 

 
  2) zakaz zabudowy i zagospodarowywania terenu w 

sposób tymczasowy; 
 
  3) ustala si� tarasowy, równoległy do warstwic, układ 

zabudowy i zagospodarowanie, które winno respektowa� 
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du�y spadek terenu i wynikaj�ce z tego potrzeby 
specjalnych rozwi�za� technicznych  i kompozycyjnych w 
zakresie powierzchni utwardzonych i odpowiednio 
dobranej zieleni stabilizuj�cej grunt i spowalniaj�cej spływ 
wód powierzchniowych; 

 
  4) wszelkie funkcje zwi�zane z wewn�trzn� obsług�  

komunikacyjn� nale�y rozwi�zywa� w obr�bie terenu 
MN2, w formie wewn�trznych ulic osiedlowych lub 
dojazdowych do posesji, ci�gów pieszych  i  
rowerowych oraz parkingów; 

 
  5) gara�owanie dopuszcza si� jedynie w powi�zaniu z 

zabudow� mieszkaniow�; 
 
  6) wyklucza si� gara�e wolnostoj�ce; 
 
  7) ustala si� wymóg ochrony akustycznej zgodnie z 

przepisami szczególnymi; 
 
  8) wska�niki zagospodarowania terenu dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej: 
 

a) maksymalna wielko�� zabudowy działki – 35%, 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego - 30%, 
c) minimalna szeroko�� frontu działki - 12 m, skrajnej 

działki – 16 m, 
d) parkingowanie wył�cznie w obr�bie działki. 

 
6. Zasady kształtowania zabudowy na terenie MN2: 

 
  1) maksymalna wysoko�� zabudowy to trzy kondygnacje, 

w tym poddasze u�ytkowe; 
 
  2) dachy dwuspadowe, symetryczne, o pokryciu 

ceramicznym, i k�cie nachylenia połaci dachowych  
ok. 45º (tj. dopuszcza si� odchylenie do 5º); 

 
  3) kalenice główne budynków musz� by� usytuowane 

równolegle do ulicy Cz�stochowskiej, 
 
  4) gara�e zintegrowane z zabudow� mieszkaniow�. 
 

8. Zasady i warunki podziału terenu: 
 
  1) ustala si� minimaln� wielko�� działki w zabudowie 

szeregowej o wielko�ci 300 m2. 
 

9. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10  – 
ustala si� dla terenu MN2 w wysoko�ci 30%. 
 

§ 13. powierzchnia terenów: 0,2703 ha, 0,2163 ha 
 

1. Ustala si� tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW. 
 

2. Przeznaczenia podstawowe terenów, o których 
mowa w ust. 1, to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
z zieleni� towarzysz�c�. 

 
3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenach, o których 

mowa w ust. 1, to: 
 
  1) wewn�trzna obsługa komunikacyjna; 
 
  2) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
 

  1) dostosowanie przestrzenne i funkcjonalne do 
przeznaczenia podstawowego, a tak�e uwarunkowa� 
wynikaj�cych z projektu budowlanego zbiornika 
retencyjno-rekreacyjnego wód deszczowo-drena�owych, 
którego lokalizacj� ustalono na terenie ITW1; 

 
  2) respektowanie wszystkich ustale� niniejszego paragrafu. 
 

5. Zasada zagospodarowania terenów MW: 
 
  1) otoczenie zabudowy zagospodarowywa� kompleksowo, 

zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i estetyki; 
 
  2) zakaz zabudowy i zagospodarowywania terenu w 

sposób tymczasowy; 
 
  3) nale�y dokona� adaptacji funkcjonalno-przestrzennej 

zbiornika retencyjno-rekreacyjnego, którego lokalizacj� 
ustalono w planie na s�siednim terenie ITW1 oraz 
aran�acji jego otoczenia zieleni� urz�dzon� i mał� 
architektur� w celu wytworzenia przestrzeni o 
charakterze rekreacyjnym dla mieszka�ców terenu MW; 

 
  4) funkcje zwi�zane z obsług� komunikacyjn� nale�y 

rozwi�zywa� w obr�bie terenów MW; 
 
  5) gara�owanie dopuszcza si� jedynie w powi�zaniu z 

zabudow�; 
 
  6) wyklucza si� gara�e wolnostoj�ce; 
 
  7) ustala si� wymóg ochrony akustycznej zgodnie z 

przepisami szczególnymi; 
 
  8) wska�niki zagospodarowania terenu: 

 
a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego - 25%, 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego - 45%, 
c) minimum jedno miejsce parkingowe na mieszkanie. 

 
6. Zasady kształtowania zabudowy na terenach MW. 

 
  1) ustalone i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 

rysunkiem planu; 
 
  2) ustala si� ochron� obiektu istniej�cego, nale��cego do 

historycznego układu architektoniczno-urbanistycznego 
ul. Cz�stochowskiej (patrz § 9 pkt 10 i rysunek planu); 

 
  3) nowoprojektowana zabudowa powinna nawi�zywa� 

charakterem do obiektu istniej�cego, o którym mowa 
w pkt 2) oraz harmonijnie wkomponowywa� si� w 
historyczny układ architektoniczno-urbanistyczny  
ul. Cz�stochowskiej; 

 
  4) maksymalna wysoko�� zabudowy to trzy kondygnacje, 

w tym poddasze u�ytkowe, jednak nieprzekraczaj�ca 
wysoko�ci budynku istniej�cego; 

 
  5) dachy dwuspadowe, symetryczne, o pokryciu 

ceramicznym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
ok.45º (tj. dopuszcza si� odchylenie do 5º), kalenica 
główna powinna by� sytuowana równolegle do ulicy 
Cz�stochowskiej; 

 
  6) gara�e zintegrowane z zabudow� mieszkaniow�. 
 

7. Zasady i warunki podziału terenów: 
 
  1) nie ustala si� zasad i warunków podziału nieruchomo�ci. 
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8. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 – 

ustala si� dla terenów MW w wysoko�ci 30%. 
 

§ 14. powierzchnia terenu: 1,7328 ha 
 

1. Ustala si� teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem MWu1. 
 

2. Przeznaczenie podstawowe terenu, o którym mowa 
w ust. 1 to zabudowa mieszkaniowa z zieleni� 
towarzysz�c� wraz z nieuci��liwymi usługami  
o charakterze szczególnie osiedlowym w dolnych 
kondygnacjach zabudowy od strony ulicy Królewieckiej  
i Cz�stochowskiej oraz podziemny dwukondygnacyjny 
parking ogólnodost�pny obsługiwany komunikacyjnie od 
ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KDD1/2. 
 

3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 
mowa w ust. 1: 
 
  1) obsługa komunikacji w zakresie wewn�trznych ulic, 

chodników, miejsc postojowych, stosownie do potrzeb 
funkcji mieszkaniowej i usługowej; 

 
  2) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
 
  1) dostosowanie przestrzenne i funkcjonalne do 

przeznaczenia podstawowego oraz zasad 
zagospodarowania i zabudowy terenu, ustalonych w 
niniejszym paragrafie; uci��liwo�ci zwi�zane z 
prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� 
niekorzystnie na warunki zamieszkania. 

 
5. Zasady zagospodarowania terenu MWu1: 

 
  1) ustala si� pierzejowy charakter zabudowy w formie 

domkni�tego kompozycyjnie kwartału; 
 
  2) ustala si� stref� ekspozycji widokowej na dawny 

zespół dworsko-parkowy (patrz § 9, pkt 11); 
 
  3) wn�trza zespołu lub zespołów budynków 

zagospodarowywa� kompleksowo, w formie 
dziedzi�ca lub dziedzi�ców, w celu wytworzenia 
atrakcyjnej przestrzeni skupiaj�cej mieszka�ców i 
u�ytkowników sieci usług, unikaj�c efektu zaplecza; 

 
  4) wszelkie funkcje zwi�zane z obsług� komunikacyjn� 

rozwi�zywa� w obr�bie terenu MWu1, w formie 
wspólnych dla wszystkich u�ytkowników terenu 
wewn�trznych ulic, ci�gów pieszo-rowerowych; 

 
  5) ustala si� przebieg �cie�ki pieszo-rowerowej - 

wskazanej w rysunku planu; 
 
  6) gara�owanie i miejsca postojowe głównie w parkingu 

podziemnym wskazanym w rysunku planu lub w 
gara�ach podziemnych pod zabudowaniami nie 
wznoszonymi w kompleksowej realizacji z parkingiem 
podziemnym, wskazanym w rysunku planu; 

 
  7) wyklucza si� gara�e wolnostoj�ce; 
 
  8) ustala si� wymóg ochrony akustycznej zgodnie z 

przepisami szczególnymi; 

 
  9) wska�niki zagospodarowania terenu: 
 

a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego - 40%, 
nie wliczaj�c powierzchni gara�u podziemnego; 

b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego - 25%; 
 
10) wska�niki zagospodarowania terenu dla towarzysz�cej 

zabudowy usługowej: 
 

a) liczba miejsc parkingowych na 100 m2 powierzchni 
sprzeda�y – 3 (patrz pkt 6). 

 
11) zakaz zabudowy i zagospodarowania terenu w sposób 

tymczasowy. 
 

6. Zasady kształtowania zabudowy terenu MWu1: 
 
  1) ustalone i nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie 

z rysunkiem planu; 
 
  2) nale�y zachowa� wysoki standard architektoniczny 

elewacji zarówno od strony ci�gów ulicznych i zieleni 
jak i od strony dziedzi�ca wewn�trznego, przy 
budynkach sytuowanych wewn�trz kwartału dotyczy to 
wszystkich elewacji; 

 
  3) �ciany szczytowe budynków musz� by� tak 

rozwi�zywane, aby nie stanowiły kolizji dla kontynuacji 
zabudowy pierzejowej; 

 
  4) architektur� kształtowa�, respektuj�c wymóg 

ekspozycji na dawny zespół dworsko-parkowy (patrz  
§ 9 pkt 11); 

 
  5) minimalna wysoko�� zabudowy to 3 kondygnacje, 

maksymalna 8 kondygnacji licz�c od poziomu dachu 
parkingu podziemnego; wysoko�ciowe dominanty 
kompozycyjne nale�y sytuowa� w północno-
zachodniej cz��ci terenu oraz w rejonie naro�nika ulic 
Cz�stochowska – Królewiecka; 

 
  6) naro�n� zabudow� kwartału kształtowa� ze 

szczególn� staranno�ci�, podkre�laj�c i wyró�niaj�c j� 
poprzez  form� i detal architektoniczny; 

 
  7) nie okre�la si� geometrii dachów; 
 
  8) zabudowa wi�kszo�ci terenu powinna przebiega� 

ł�cznie z realizacj� dwukondygnacyjnego parkingu 
podziemnego na minimum  400 miejsc, wykorzystuj�c 
maksymalnie uwarunkowania terenu; 

 
  9) przy realizacji parkingu podziemnego wskazanego w 

rysunku planu nale�y zapewni� mo�liwo�� poł�czenia 
go przejazdem podziemnym pod ulic� Królewieck�  
z parkingiem obsługuj�cym szpital, o ile b�dzie to 
uzasadnione korzy�ci� funkcjonaln� wynikaj�c� z 
pojemno�ci parkingu i zapotrzebowania na parkowanie 
mieszka�ców, usługodawców i usługobiorców na 
terenie MWu1; 

 
10) podziemny dwukondygnacyjny parking w miejscach 

bez kondygnacji nadziemnych nale�y przekry�, w jak 
najwi�kszym stopniu, dachem zielonym tj. warstw� 
gleby biologicznie czynn�; 

 
11) dla inwestorów nie realizuj�cych zabudowy ł�cznie z 

budow� parkingu podziemnego wskazanego w 
rysunku planu ustala si� wymóg budowy gara�u 
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podziemnego pod wznoszon� zabudow� i na własnym 
terenie, w sposób nie stwarzaj�cy kolizji dla budowy 
gara�u wskazanego w rysunku planu; wjazdy do tych 
podziemnych gara�y nale�y sytuowa� od strony ulic 
publicznych. 

 
7. Zasady i warunki podziału terenu: 

 
  1) zasady i warunki podziału terenu musz� by� zgodne z 

ustaleniami zawartymi w niniejszym paragrafie 
uchwały i nie stanowi� bariery dla ich realizacji. 

 
8. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 – 

ustala si� dla terenu MWu1 w wysoko�ci 30%. 
 

§ 15. powierzchnia terenu:1,0465 ha 
 

1. Ustala si� teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem MWu2. 
 

2. Przeznaczenie podstawowe terenu, o którym mowa 
w ust. 1 to zabudowa mieszkaniowa z zieleni� 
towarzysz�c� wraz z nieuci��liwymi usługami o 
charakterze osiedlowym w parterach zabudowy w rejonie 
naro�nika ulic Legionów i 5KDD1/2 oraz podziemny 
parking. 
 

3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 
mowa w ust. 1: 
 
  1) obsługa komunikacji w zakresie wewn�trznych ulic, 

chodników, stosownie do potrzeb funkcji 
mieszkaniowej i usługowej; 

 
  2) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
 
  1) dostosowanie przestrzenne i funkcjonalne do 

przeznaczenia podstawowego oraz zasad 
zagospodarowania i zabudowy terenu, ustalonych w 
niniejszym paragrafie; uci��liwo�ci zwi�zane z 
prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� 
niekorzystnie na warunki zamieszkania. 

 
5. Zasady zagospodarowania terenu MWu2: 

 
  1) w celu osi�gni�cia optymalnie racjonalnego 

zagospodarowania terenu, ustala si� konieczno�� 
opracowania dla całego terenu kompleksowej koncepcji 
zagospodarowania terenu wraz z infrastruktur�; 

 
  2) zakaz zabudowy i zagospodarowywania terenu w 

sposób tymczasowy; 
 
  3) ustala si� zabudow� w formie przestrzenno-funkcjonalnie 

powi�zanego zespołu lub zespołów budynków; 
 
  4) wn�trza zespołu lub zespołów budynków 

zagospodarowywa� kompleksowo, w formie 
dziedzi�ców, w celu wytworzenia atrakcyjnej przestrzeni 
skupiaj�cej mieszka�ców i  u�ytkowników usług; 

 
  5) na terenie nale�y wykształci� około 10 metrow� stref� 

wysokiej zieleni izolacyjnej, wskazan� w rysunku planu; 
 
  6) przez cz��� terenu przebiega linia 

elektroenergetyczna o napi�ciu 110kV – patrz rysunek 

planu oraz § 8 pkt 3), w jej pobli�u dopuszczalny 
poziom pól elektroenergetycznych dla terenu pod 
zabudow� mieszkaniow� i dla miejsc dost�pnych dla 
ludno�ci okre�laj� przepisy szczególne; 

 
  7) funkcje zwi�zane z obsług� komunikacyjn� tj. 

wewn�trzn� ulic� oraz miejscami postojowymi w 
parkingu podziemnym rozwi�zywa� w obr�bie terenu 
MWu2, w formie i  ilo�ci niezb�dnej dla pełnej obsługi; 

 
  8) teren MWu2 powinien by� obsługiwany 

komunikacyjnie wył�cznie od strony 
nowoprojektowanej ulicy, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 5KDD 1 /2; 

 
  9) wyklucza si� gara�e wolnostoj�ce; 
 
10) ustala si� wymóg ochrony akustycznej zgodnie z 

przepisami szczególnymi; 
 
11) wska�niki zagospodarowania terenu: 

 
a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego - 35 %, 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego - 35%; 

 
12) wska�niki zagospodarowania terenu dla towarzysz�cej 

zabudowy usługowej: 
 

a) dopuszcza si� 100% udział usług w powierzchni 
parteru budynku przy ulicy Legionów, 

b) liczba miejsc parkingowych na 100 m2 powierzchni 
sprzeda�y – 3 (patrz ust. 5 pkt 6) niniejszego 
paragrafu). 

 
6. Zasady kształtowania zabudowy terenu MWu2: 

 
  1) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z 

rysunkiem planu; 
 
  2) minimalna wysoko�� zabudowy to 3 kondygnacje,  

a maksymalna w rejonie skrzy�owania ulic Legionów  
i 5KDD1/2 – 8 kondygnacji; 

 
  3) ustala si� akcent w kompozycji urbanistycznej – 

zgodnie z rysunkiem planu – patrz § 9 ust. 1 pkt 12); 
 
  4) nie okre�la si� geometrii dachów. 
 

7. Zasady i warunki podziału terenu: 
 
  1) zasady i warunki podziału terenu musz� by� zgodne z 

ustaleniami zawartymi w niniejszym paragrafie 
uchwały i umo�liwia� ich realizacj�. 

 
8. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 – 

ustala si� dla terenu MWu2 w wysoko�ci 30%. 
 

§ 16. powierzchnia terenu: 1,9238 ha 
 

1. Ustala si� teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem MWu3 i w jego 
ramach alternatywnego zbiornika retencyjno-
rekreacyjnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 
ITW3, wydzielonego lini� przerywan� – patrz § 26 ust. 4 
pkt 1) i legenda rysunku planu. 
  

2. Przeznaczenie podstawowe terenu, o którym mowa 
w ust. 1 to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z 
zieleni� towarzysz�c� i cał� infrastruktur� towarzysz�c� 
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małemu osiedlu mieszkaniowemu wraz z nieuci��liwymi 
usługami o charakterze osiedlowym w parterach 
zabudowy przy ulicy Legionów oraz podziemny parking. 

 
3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 

mowa w ust. 1: 
 
  1) obsługa komunikacji w zakresie wewn�trznych ulic 

osiedlowych, chodników, parkingów, stosownie do 
potrzeb funkcji mieszkaniowej i usługowej; 

 
  2) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki realizacji przeznaczenia okre�lonego  
w ust. 3 i ust. 1: 
 
  1) dostosowanie przestrzenne i funkcjonalne do 

przeznaczenia podstawowego, a tak�e uwarunkowa� 
wynikaj�cych ze sposobu realizacji odprowadzenia 
podziemnych wód gruntowych i opadowych, tj.: z 
wyboru alternatywnego rozwi�zania , albo poprzez 
realizacj� projektu budowlanego zbiornika retencyjno-
rekreacyjnego wód deszczowo-drena�owych, którego 
lokalizacj� ustalono na terenie ITW3 w miejscu 
istniej�cego stawu albo przy rezygnacji z niego 
poprzez budow� kolektora kanalizacji deszczowej, 
niezb�dnego podwy�szenia terenu oraz wykonania 
systemu drena�u i innych działa� zabezpieczaj�cych 
przed zagro�eniem podtapiania piwnic wskutek 
podniesienia si� wód gruntowych; 

 
  2) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� 

oddziaływa� niekorzystnie na warunki zamieszkania; 
 
  3) respektowanie wszystkich ustale� niniejszego paragrafu. 
 

5. Zasady zagospodarowania terenu MWu3: 
 
  1) w celu osi�gni�cia optymalnie racjonalnego 

zagospodarowania terenu, ustala si� konieczno�� 
opracowania dla całego terenu kompleksowej koncepcji 
zagospodarowania terenu wraz z infrastruktur�; 

 
  2) zakaz zabudowy i zagospodarowania terenu w sposób 

tymczasowy; 
 
  3) przy wyborze wariantu realizacji zbiornika retencyjno-

rekreacyjnego wód deszczowo-drena�owych, 
stabilizuj�cego wody gruntowe na terenie MWu3, którego 
lokalizacj� wskazano w planie na terenie ITW3 nale�y 
dokona� jego adaptacji przestrzennej oraz aran�acji jego 
otoczenia zieleni� urz�dzon� i mał� architektur� w celu 
wytworzenia przestrzeni o charakterze rekreacyjnym dla 
mieszka�ców terenu MWu3; 

 
  4) na znacznej powierzchni teren wymaga podniesienia  

o około 1 metr ze wzgl�du na wysoki poziom wód 
gruntowych;  

 
  5) nale�y zapewni� odprowadzenie wód opadowych i 

gruntowych do otwartego zbiornika, o którym mowa w 
pkt 3), co znacznie ułatwi odwodnienie nasypów oraz 
drena� budynków lub do kolektora kanalizacji 
deszczowej przy jednoczesnym wykonaniu 
odpowiedniego systemu drena�u terenu, wykonaniu 
nasypów koniecznych dla zabudowy osiedla i 
wszelkich działa� zabezpieczaj�cych przed 
zagro�eniem podtapiania piwnic wskutek podniesienia 
si� wód gruntowych; 

 

  6) na terenie nale�y wykształci� stref� wysokiej zieleni 
izolacyjnej – w miejscu wskazanym w rysunku planu; 

 
  7) w strefie ochrony istniej�cej skarpy – wskazanej w 

rysunku planu – wła�ciciel terenu zobowi�zany jest do: 
 

a) niedopuszczania do istotnych zmian w 
ukształtowaniu skarpy, 

b) zachowania i ochrony istniej�cej zieleni, 
c) niedopuszczania do zjawisk erozyjnych poprzez 

realizacj� wła�ciwego odwodnienia skarpy i 
nasadze� odpowiednio gatunkowo zieleni; 

 
  8) na zachodniej granicy terenu przebiega linia 

elektroenergetyczna o napi�ciu 110kV – patrz rysunek 
planu oraz § 8 pkt 3), w jej pobli�u dopuszczalny 
poziom pól elektroenergetycznych dla terenu pod 
zabudow� mieszkaniow� i dla miejsc dost�pnych dla 
ludno�ci okre�laj� przepisy szczególne; 

 
  9) wszelkie funkcje zwi�zane z obsług� komunikacyjn� 

nale�y rozwi�zywa� w obr�bie terenu MWu3, w formie 
wewn�trznych ulic osiedlowych lub dojazdowych do 
posesji, ci�gów pieszych i rowerowych oraz parkingów 
dla mieszka�ców i klientów usług; 

 
10) gara�owanie dopuszcza si� jedynie w powi�zaniu  

z zabudow�; 
 
11) wyklucza si� gara�e wolnostoj�ce; 
 
12) nale�y wykona� dokumentacj� ewidencyjn� 

historycznych budynków dawnego folwarku przed ich 
ewentualn� rozbiórk�, w uzgodnieniu z urz�dem 
konserwatorskim; 

 
13) ustala si� wymóg ochrony akustycznej zgodnie z 

przepisami szczególnymi; 
 
14) wska�niki zagospodarowania terenu dla zabudowy 

wielorodzinnej: 
 
a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego - 40%, 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego - 25%, 
c) minimum jedno miejsce parkingowe na mieszkanie; 

 
15) wska�niki zagospodarowania terenu dla towarzysz�cej 

zabudowy usługowej: 
 
a) dopuszcza si� 100% udział usług w powierzchni 

parteru zabudowy od strony ulicy Legionów, 
b) liczba miejsc parkingowych na 100 m2 powierzchni 

sprzeda�y – 3.  
 

6. Zasady kształtowania zabudowy terenu MWu3: 
 
  1) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z 

rysunkiem planu; 
 
  2) zabudow� nale�y lokalizowa� w zgodzie z 

ukształtowaniem terenu i uwarunkowaniami 
wynikaj�cymi ze struktury hydrogeologicznej gruntu 
oraz uwzgl�dniaj�c ustalenia niniejszego paragrafu i 
przepisy szczególne; 

 
  3) ustala si�, �e wysoko�� zabudowy to minimalnie  

3 kondygnacje a maksymalnie w rejonie naro�nika ulic 
Legionów i 5KDD1/2 – 8 kondygnacji; 

 



C��������D��&E$�F�
B$���(E���D�BD�#�3��$8�D�������%$����>AB�� � F$���>6�)�
�

8�	)B)�8

  4) ustala si� akcent w kompozycji urbanistycznej – 
zgodnie z rysunkiem planu – patrz § 9 ust. 1 pkt 12); 

 
  5) geometrii dachów nie okre�la si�; 
 
  6) gara�e zintegrowane z zabudow�. 
 

7. Zasady i warunki podziału terenu: 
 
  1) zasady i warunki podziału terenu musz� by� zgodne z 

ustaleniami zawartymi w niniejszym paragrafie 
uchwały i nie stanowi� bariery dla ich realizacji. 

 
8. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 – 

ustala si� dla terenu MWu3 w wysoko�ci 30%. 
 

§ 17. powierzchnia terenu: 0,4646 ha 
 

1. Ustala si� teren zabudowy usługowej z 
dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem Um1. 
 

2. Przeznaczenie podstawowe terenu, o którym mowa 
w ust. 1, to zabudowa usługowa w zakresie: administracji, 
biur, kultury, o�wiaty i nauki, organizacji społecznych, 
obsługi bankowej, gastronomii, opieki zdrowotnej, 
społecznej i socjalnej. 
 

3. Przeznaczenie uzupełniaj�ca na terenie, o którym 
mowa w ust. 1, to: 
 
  1) funkcja mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie 

istniej�cej, 
 
  2) obsługa komunikacyjna w zakresie wewn�trznych 

dojazdów i miejsc postojowych; 
 
  3) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
 
  1) dostosowanie do wymaga� przeznaczenia 

podstawowego oraz poszanowania walorów dawnego 
zało�enia dworsko-parkowego, podlegaj�cego 
ochronie konserwatorskiej; 

 
  2) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� 

oddziaływa� niekorzystnie na warunki zamieszkania; 
 
  3) respektowanie wszystkich zapisów niniejszego paragrafu. 

 
5. Teren Um1 wraz z budynkiem dawnego dworu 

wpisany jest do rejestru zabytków decyzj� nr 174/90  
z dn. 30.10.1990 r. i podlega �cisłej ochronie 
konserwatorskiej, a działania inwestycyjne ich dotycz�ce 
okre�laj� przepisy szczególne. 
 

6. Zasady zagospodarowania terenu Um1: 
 
  1) otoczenie zabudowy zagospodarowywa� kompleksowo, 

zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i estetyki oraz 
wytycznymi konserwatorskimi; 

 
  2) zakaz zabudowy i zagospodarowania terenu w sposób 

tymczasowy; 
 
  3) wyklucza si� zabudow� w strefie ochrony pomników 

przyrody – zgodnie z rysunkiem planu; 
 

  4) ochronie podlegaj� drzewa i szpalery drzew- 
wskazane w rysunku planu do zachowania;  

 
  5) wszelkie funkcje zwi�zane z obsług� komunikacyjn� 

rozwi�zywa� w obr�bie terenu, w niewielkim zakresie 
korzystaj�c z s�siedniego parkingu, oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 13KDP; 

 
  6) gara�owanie dopuszcza si� jedynie w powi�zaniu z 

zabudow�; 
 
  7) wyklucza si� gara�e wolnostoj�ce; 
 
  8) ustala si� wymóg ochrony akustycznej zgodnie z 

przepisami szczególnymi dla obiektów opieki 
zdrowotnej, społecznej, socjalnej oraz mieszkalnych; 

 
  9) wska�niki zagospodarowania terenu: 
 

a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego - 12%, 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego - 70%. 

 
7. Zasady kształtowania zabudowy na terenie Um1: 

 
  1) ustalone linie zabudowy wyznacza istniej�ca zabudowa; 
 
  2) zakres i zasady działania przy obiekcie wpisanym do 

rejestru zabytków (patrz ust. 5 niniejszego paragrafu) 
oraz w jego otoczeniu okre�laj� przepisy szczególne; 

 
  3) dla budynku, przekrytego dachem płaskim, 

s�siaduj�cego z budynkiem dawnego dworu 
dopuszcza si� nadbudow�, ale wył�cznie w formie 
poddasza, którego wysoko�� wyznacza kalenica 
dawnego dworu, jak równie� kształt dachu i jego 
pokrycie powinno by� zgodne z geometri� i pokryciem 
ceramicznym dachu budynku dawnego dworu, przy 
spełnieniu wszystkich ustale� niniejszego paragrafu; 

 
  4) gara�e zintegrowane z zabudow� mieszkaniow�. 
 

8. Zasady i warunki podziału terenu Um1: 
 
  1) zakaz dokonywania nowych wydziele� geodezyjnych; 
 
2) dopuszcza si� jedynie wydzielenie pod konieczn� 

infrastruktur� techniczn�.  
 

9. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 – 
ustala si� dla terenu Um1 w wysoko�ci 30%. 
 

§ 18. powierzchnia terenu: 0,2160 ha 
 

1. Ustala si� teren zabudowy usługowej z 
dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem Um2. 
 

2. Przeznaczenie podstawowe na terenie, o którym 
mowa w ust. 1, to zabudowa usługowa w zakresie: 
administracji, biur, kultury, o�wiaty, nauki, organizacji 
społecznych, obsługi bankowej, gastronomii, opieki 
zdrowotnej, społecznej i socjalnej. 
 

3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 
mowa w ust. 1, to: 
 
  1) funkcja mieszkaniowa; 
 
  2) obsługa komunikacji i miejsca parkingowe; 
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  3) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
 
  1) dostosowanie do charakteru i wymaga� przeznaczenia 

podstawowego; 
 
  2) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� 

oddziaływa� niekorzystnie na warunki zamieszkania; 
 
  3) respektowanie wszystkich zapisów niniejszego paragrafu. 
 

5. Zasady zagospodarowania terenu Um2: 
 
  1) otoczenie zabudowy zagospodarowywa� kompleksowo, 

zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i estetyki; 
 
  2) zakaz zabudowy i zagospodarowywania terenu w 

sposób tymczasowy; 
 
  3) wszelkie funkcje zwi�zane z obsług� komunikacyjn� 

rozwi�zywa� w obr�bie terenu Um2, w niewielkim 
zakresie korzystaj�c z s�siedniego parkingu, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 13KDP; 

 
  4) gara�owanie dopuszcza si� jedynie w powi�zaniu z 

zabudow�; 
 
  5) wyklucza si� gara�e wolnostoj�ce. 
 
  6) ustala si� wymóg ochrony akustycznej zgodnie z 

przepisami szczególnymi dla obiektów opieki 
zdrowotnej, społecznej, socjalnej oraz mieszkalnych; 

 
  7) wska�niki zagospodarowania terenu: 
 

a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego - 30%, 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego - 40%. 
 
6. Zasady kształtowania zabudowy na terenie Um2: 

 
  1) ustalone linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) maksymalna wysoko�� zabudowy liczonej od 

przyziemia do kalenicy dachu ok. 12 m – od 2-3 
kondygnacji, w tym poddasze u�ytkowe; 

 
  3) ustala si� dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne, o 

pokryciu ceramicznym, k�t nachylenia połaci dachowych 
ok. 45º (tj. dopuszcza si� odchylenie do 5º); 

 
  4) gara�e zintegrowane z zabudow� mieszkaniow�. 
 

7. Zasady i warunki podziału terenu: 
 
  1) nie ustala si� zasad i warunków podziału nieruchomo�ci. 

 
8. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 – 

ustala si� dla terenu Um2 w wysoko�ci 30%. 
 

§ 19. powierzchnia terenu: 1,2563 ha 
 

1. Ustala si� teren zabudowy usługowej z 
dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem Um3. 

 
2. Przeznaczenie podstawowe na terenie, o którym 

mowa w ust. 1, to zabudowa usługowa w zakresie: opieki 
zdrowotnej, społecznej i socjalnej, administracji, biur, 

kultury, o�wiaty, nauki, organizacji społecznych i 
gastronomii oraz niska ziele� urz�dzona stanowi�ca 
krajobrazowe przedpole ekspozycyjne. 
 

3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 
mowa w ust. 1, to: 
 
  1) funkcja mieszkaniowa; 
 
  2) obsługa komunikacji w zakresie dróg wewn�trznych, 

ci�gów pieszych i miejsc parkingowych; 
 
  3) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
 
  1) dostosowanie do charakteru i wymaga� przeznaczenia 

podstawowego; 
 
  2) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie 

mog� oddziaływa� niekorzystnie na warunki 
zamieszkania; 

 
  3) respektowanie wszystkich zapisów niniejszego paragrafu. 
 

5. Zasady zagospodarowania terenu Um3: 
 
  1) ustala si� teren przeznaczony pod zabudow� na wschód 

od wskazanej w rysunku planu nieprzekraczalnej linii 
zabudowy, natomiast na zachód od niej teren ma zosta� 
przeznaczony na zagospodarowanie nisk� zieleni�, 
stanowi�c krajobrazowo opracowane otwarte przedpole 
ekspozycyjne na wyniesienie z zabudowaniami i 
wie�cz�cym cało�� budynkiem ko�cioła, zlokalizowanym 
na terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem UR; 

 
  2) nale�y dokona� adaptacji funkcjonalno- przestrzennej 

otwartego cieku wodnego, którego lokalizacj� wskazano 
w planie jako przecinaj�cy terem Um3 -  teren ITW2 oraz 
aran�acji jego otoczenia zieleni� urz�dzon� i mał� 
architektur�, w zgodzie z ust. 5, pkt 1 niniejszego 
paragrafu, w celu wytworzenia przestrzeni o charakterze 
rekreacyjnym dla u�ytkowników terenu Um3; 

 
  3) zakaz zabudowy i zagospodarowywania terenu w 

sposób tymczasowy;  
 
  4) wszelkie funkcje zwi�zane z obsług� komunikacyjn� 

nale�y rozwi�zywa� w obr�bie terenu Um3; 
 
  5) gara�owanie dopuszcza si� jedynie w powi�zaniu z 

zabudow�; 
 
  6) wyklucza si� gara�e wolnostoj�ce; 
 
  7) przez cz��� terenu przebiega linia elektroenergetyczna  

o napi�ciu 110kV – patrz rysunek planu oraz § 8 pkt 3),  
w jej pobli�u dopuszczalny poziom pól 
elektroenergetycznych dla miejsc dost�pnych dla 
ludno�ci okre�laj� przepisy szczególne; 

 
  8) ustala si� wymóg ochrony akustycznej zgodnie z 

przepisami szczególnymi dla obiektów opieki 
zdrowotnej, społecznej, socjalnej oraz mieszkalnych; 

 
  9) wska�niki zagospodarowania terenu: 

 
a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego – 30%, 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego - 55%. 
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6. Zasady kształtowania zabudowy na terenie Um3: 

 
  1) nieprzekraczaln� lini� zabudowy wskazano w 

rysunkiem planu; 
 
  2) wysoko�� zabudowy to od 2 do 3 kondygnacji, w tym 

poddasze u�ytkowe; 
 
  3) ustala si� dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne, o 

pokryciu ceramicznym, k�t nachylenia połaci dachowych 
ok. 45º (tj. dopuszcza si� odchylenie do 5º); 

 
  4) gara�e zintegrowane z zabudow�. 
 

7. Zasady i warunki podziału terenu: 
 
  1) nie ustala si� zasad i warunków podziału 

nieruchomo�ci, lecz musz� one umo�liwia� realizacj� 
ustale� niniejszego paragrafu.  

 
8. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 – 

ustala si� dla terenu Um3 w wysoko�ci 30%. 
 

§ 20. powierzchnia terenu: 1,1413 ha 
 

 
1. Ustala si� teren usług kultu religijnego, oznaczony 

na rysunku planu symbolem UR. 
 

2. Podstawowe przeznaczenie terenu, o którym mowa 
w ust. 1: zabudowa o charakterze sakralnym. 
 

3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 
mowa w ust. 1: 
 
  1) funkcje usługowe i mieszkalne, towarzysz�ce 

przeznaczeniu podstawowemu; 
 
  2) obsługa komunikacyjna w zakresie wewn�trznych dróg 

i ci�gów pieszych oraz miejsca parkingowe; 
 
  3) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
 
  1) dostosowanie charakterem, skal� i form� 

architektoniczn� do obiektu sakralnego; 
 
  2) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� 

oddziaływa� niekorzystnie na warunki zamieszkania; 
 
  3) respektowanie wszystkich ustale� niniejszego paragrafu. 
 

5. Zasady zagospodarowania terenu UR: 
 
  1) otoczenie obiektu sakralnego i zabudowy mu 

towarzysz�cej zagospodarowywa� kompleksowo, 
zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i estetyki; 

 
  2) zakaz zabudowy i zagospodarowywania terenu w 

sposób tymczasowy; 
 
  3) obsług� komunikacyjn� wraz z miejscami 

parkingowymi lokalizowa� w obr�bie terenu UR; 
 
  4) gara�owanie dopuszcza si� jedynie w powi�zaniu z 

zabudow�; 
 

  5) wyklucza si� gara�e wolnostoj�ce; 
 
  6) ustala si� wymóg ochrony akustycznej zgodnie z 

przepisami szczególnymi - w przypadku wprowadzenia 
funkcji mieszkaniowej; 

 
  7) wska�niki zagospodarowania terenu: 
 

a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego – 30%, 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego - 40%. 
 
6. Zasady kształtowania zabudowy na terenie UR: 

 
  1) nie okre�la si� zasad kształtowania architektury 

obiektu sakralnego, b�d�cego w trakcie realizacji; 
 
  2) ustalone i nieprzekraczalne linie obiektu sakralnego 

i innych obiektów towarzysz�cych – zgodnie  
z rysunkiem planu; 

 
  3) maksymalna wysoko�� zabudowy towarzysz�cej 

obiektowi sakralnego to trzy kondygnacje, w tym 
liczone poddasze u�ytkowe, jednak nie wi�cej ni�  
12 m od przyziemia do kalenicy dachu; 

 
  4) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne, pokryte 

dachówk� ceramiczn�, k�t nachylenia połaci dachowych 
ok. 45º (tj. dopuszcza si� odchylenie do 5º); 

 
  5) skala, bryła i charakter architektury obiektów, 

towarzysz�cych obiektowi sakralnemu, ma 
nawi�zywa� do budynków mieszkalnych, tworz�cych 
historyczny układ architektoniczno-urbanistyczny przy 
ul. Cz�stochowskiej (patrz rysunek planu i § 9 pkt 10). 

 
7. Zasady i warunki podziału terenu: 

 
  1) nie ustala si� zasad i warunków podziału 

nieruchomo�ci, lecz musz� one umo�liwia� realizacj� 
ustale� niniejszego paragrafu. 

 
8. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 – 

ustala si� dla terenu UR w wysoko�ci 30%. 
 

§ 21. powierzchnia terenu: 0,2232 ha 
 

1. Ustala si� teren zabudowy usługowej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem U1.  
 

2. Przeznaczenie podstawowe terenu, o którym mowa 
w ust.1, to usługi o charakterze osiedlowym. 
 

3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 
mowa w ust. 1: 
 
  1) funkcja mieszkaniowa; 
 
  2) obsługa komunikacji w zakresie wewn�trznych dróg 

dojazdowych oraz miejsc parkingowych, stosownie do 
potrzeb funkcji usługowej; 

 
  3) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
 
  1) dostosowanie do charakteru i wymaga� przeznaczenia 

podstawowego; 
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  2) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� 
oddziaływa� niekorzystnie na warunki zamieszkania; 

 
  3) respektowanie wszystkie zapisów niniejszego paragrafu. 
 

5. Zasady zagospodarowania terenu U1: 
 
  1) zakaz zabudowy i zagospodarowywania terenu w 

sposób tymczasowy; 
 
  2) zakaz zabudowy w strefie istniej�cej skarpy; 
 
  3) wn�trze terenu U1 od strony przylegaj�cego do niego 

terenu ZP2 zagospodarowywa� w sposób 
umo�liwiaj�cy wgl�d i dost�p do zieleni; 

 
  4) funkcje zwi�zane z obsług� komunikacyjn�  

tj. wewn�trzn� drog�, ci�gami pieszymi oraz miejscami 
parkingowymi rozwi�zywa� w obr�bie terenu U1, w 
formie i ilo�ci niezb�dnej dla pełnej obsługi; 

 
  5) gara�owanie dopuszcza si� jedynie w powi�zaniu z 

zabudow�; 
 
  6) wyklucza si� gara�e wolnostoj�ce; 
 
  7) ustala si� wymóg ochrony akustycznej zgodnie z 

przepisami szczególnymi - w przypadku wprowadzenia 
funkcji mieszkaniowej; 

 
  8) wska�niki zagospodarowania terenu: 
 

a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego – 30%, 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego - 30%. 

 
6. Zasady kształtowania zabudowy terenu U1: 

 
  1) ustalona linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) minimalna wysoko�� zabudowy to 2 kondygnacje 

naziemne maksymalna 3 kondygnacje naziemne; 
 
  3) geometrii dachów nie okre�la si�; 
  
  4) gara�owanie dopuszcza si� jedynie w powi�zaniu z 

zabudow�. 
 

7. Zasady i warunki podziału terenu: 
 
  1) zakazuje si� dokonywania nowych podziałów 

geodezyjnych; 
 
  2) dopuszcza si� jedynie wydzielenia pod konieczn� 

infrastruktur� techniczn�.  
 

8. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 – 
ustala si� dla terenu U1 w wysoko�ci 30%. 
  

§ 22. powierzchnia terenu: 0,0753 ha 
 

1. Ustala si� teren zabudowy usługowej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem U2. 
 

2. Przeznaczenie podstawowe terenu, o którym mowa 
w ust. 1, to zabudowa usługowa w zakresie, stanowi�cym 
kontynuacj� funkcji na działce s�siedniej, znajduj�cej si� 
poza granicami planu, tj.: opieki zdrowotnej, społecznej i 
socjalnej, organizacji społecznych. 

 

3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 
mowa w ust. 1: 
 
  1) ziele� urz�dzona; 
 
  2) obsługa komunikacji w zakresie wewn�trznych dróg 

dojazdowych oraz miejsc parkingowych, stosownie do 
potrzeb funkcji usługowej; 

 
  3) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
 
  1) dostosowanie do charakteru i wymaga� przeznaczenia 

podstawowego; 
 
  2) respektowanie wszystkie zapisów niniejszego paragrafu. 
 

5. Zasady zagospodarowania terenu U2: 
 
  1) zakazuje si� zabudowy i zagospodarowywania terenu 

w sposób tymczasowy; 
 
  2) funkcje zwi�zane z obsług� komunikacyjn�  

tj. wewn�trzn� drog�, ci�gami pieszymi oraz miejscami 
parkingowymi rozwi�zywa� w obr�bie terenu U2,  
w formie i ilo�ci niezb�dnej dla pełnej obsługi; 

 
  3) gara�owanie dopuszcza si� jedynie w powi�zaniu z 

zabudow�; 
 
  4) wyklucza si� gara�e wolnostoj�ce; 
 
  5) ustala si� wymóg ochrony akustycznej zgodnie z 

przepisami szczególnymi dla obiektów opieki 
zdrowotnej, społecznej i socjalnej; 

 
  6) wska�niki zagospodarowania terenu powinny 

odpowiada� wskazaniom wynikaj�cym z przepisów 
szczególnych i uwzgl�dnia� rozbudow�, stanowi�c� 
kontynuacj� formy i gabarytów obiektu istniej�cego na 
s�siedniej działce, znajduj�cej si� poza granicami planu. 

 
6. Zasady kształtowania zabudowy terenu U2: 

 
  1) ustalona linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) minimalna wysoko�� zabudowy to 2 kondygnacje 

naziemne, maksymalna 3 kondygnacje naziemne; 
 
  3) geometrii dachów nie okre�la si�; 
 
  4) gara�owanie dopuszcza si� jedynie w powi�zaniu z 

zabudow�. 
 

7. Zasady i warunki podziału terenu: 
 
  1) zakazuje si� dokonywania nowych podziałów 

geodezyjnych; 
 
  2) dopuszcza si� jedynie wydzielenia pod konieczn� 

infrastruktur� techniczn�. 
 
8. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 – 

ustala si� dla terenu U2 w wysoko�ci 30%. 
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§ 23. powierzchnia terenu: 0,1430 ha 
 

1. Ustala si� teren zieleni publicznej urz�dzonej i 
zieleni towarzysz�cej istniej�cej zabudowie jednorodzinnej 
szeregowej (zlokalizowanej poza granicami niniejszego 
planu), oznaczony na rysunku planu symbolem ZP1. 
 

2. Przeznaczenie podstawowe terenu, o którym mowa 
w ust. 1, to: ziele� parkowa o charakterze rekreacyjnym 
oraz towarzysz�ca istniej�cej zabudowie jednorodzinnej 
szeregowej. 
 

3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 
mowa w ust. 1: 
 
  1) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej; 
 

4. Warunkiem dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3 jest: 
 
1) dostosowanie do charakteru i wymaga� przeznaczenia 

podstawowego; 
 
  2) respektowanie ustale� zawartych w niniejszym paragrafie. 

 
5. Zasady zagospodarowania terenu ZP1: 

 
  1) teren zagospodarowywa� kompleksowo zieleni� nisk� 

i wysok� oraz mał� architektur�; 
 
  2) nale�y dokona� adaptacji funkcjonalno-przestrzennej 

odkrytego cieku wodnego, którego lokalizacj� ustalono 
w planie na terenie ITW2 w celu wytworzenia 
zagospodarowania atrakcyjnego krajobrazowo; 

 
  3) w strefie ochrony istniej�cej skarpy – wskazanej w 

rysunku planu – wła�ciciel terenu zobowi�zany jest do: 
 

a) niedopuszczania do istotnych zmian w 
ukształtowaniu skarpy, 

b) zachowania i ochrony istniej�cej zieleni, 
c) niedopuszczania do zjawisk erozyjnych poprzez 

realizacj� wła�ciwego odwodnienia skarpy i 
nasadze� odpowiednio gatunkowo zieleni; 

 
  4) ustala si� zakaz zabudowy kubaturowej; 
 
  5) zakaz zabudowy i zagospodarowywania tymczasowego; 
 
  6) przez cz��� terenu przebiega linia 

elektroenergetyczna o napi�ciu 110kV – patrz rysunek 
planu oraz § 8 pkt 3), w jej pobli�u dopuszczalny 
poziom póle elektroenergetycznych dla miejsc 
dost�pnych dla ludno�ci okre�laj� przepis szczególne; 

 
  7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 90%. 
 

6. Zasady i warunki podziału terenu: 
 
  1) zakaz dokonywania nowych wydziele� geodezyjnych; 
 
  2) dopuszcza si� wydzielenia pod konieczn� 

infrastruktur� techniczn�. 
 

7. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 – 
ustala si� dla terenu ZP1 w wysoko�ci 30%. 
  
 
 
 

§ 24. powierzchnia terenu: 0,4984 ha i 0,0459 ha 
 

1. Ustala si� tereny zieleni publicznej urz�dzonej, 
oznaczone na rysunku planu symbolem ZP2. 
 

2. Przeznaczenie podstawowe terenu, o którym mowa 
w ust. 1, to: ziele� parkowa o charakterze rekreacyjnym 
oraz wa�ny element naturalnego odwadniania. 
 

3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 
mowa w ust. 1: 
 
  1) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej; 
 

4. Warunkiem dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3 jest: 
 
  1) dostosowanie do charakteru i wymaga� przeznaczenia 

podstawowego; 
 
  2) respektowanie ustale� zawartych w niniejszym paragrafie. 
 

5. Zasady zagospodarowania terenu ZP2 
 
  1) teren zagospodarowywa� kompleksowo zieleni� nisk� 

i wysok�, mała architektur� i niekubaturowymi 
urz�dzeniami sportu i wypoczynku; 

 
  2) nale�y dokona� adaptacji funkcjonalno-przestrzennej 

zbiorników retencyjno-rekreacyjnych wód deszczowo-
drena�owych, których lokalizacj� ustalono w planie na 
s�siednich terenach ITW1 i ITW4 w celu wytworzenia 
zagospodarowania o charakterze rekreacyjnym; 

 
  3) ustala si� zakaz zabudowy kubaturowej; 
 
  4) zakaz zabudowy i zagospodarowywania tymczasowego; 
 
  5) w strefie ochrony istniej�cej skarpy – wskazanej w 

rysunku planu – wła�ciciel terenu zobowi�zany jest do: 
 

a) niedopuszczania do istotnych zmian w 
ukształtowaniu skarpy, 

b) zachowania i ochrony istniej�cej zieleni, 
c) niedopuszczania do zjawisk erozyjnych poprzez 

realizacj� wła�ciwego odwodnienia skarpy i 
nasadze� odpowiednio gatunkowo zieleni 

 
  6) nale�y wykształci� około 10 metrow� stref� wysokiej 

zieleni izolacyjnej – zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  7) ochronie podlegaj� drzewa i szpalery drzew – 

wskazane w rysunku planu do zachowania; 
 
  8) ustala si� przebieg �cie�ek pieszo-rowerowych– 

zgodnie z rysunkiem planu;  
 
  9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 90%. 
 

6. Zasady i warunki podziału terenu: 
 
  1) zakaz dokonywania nowych wydziele� geodezyjnych; 
 
  2) dopuszcza si� wydzielenia pod konieczn� 

infrastruktur� techniczn�. 
 

7. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 – 
ustala si� dla terenu ZP2 w wysoko�ci 30%. 
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§ 25. 1. Ustala si�  tereny komunikacji i obsługi 
komunikacji, w tym: 
 
  1) drogi publiczne, oznaczone na rysunku planu 

symbolem KD wraz z poprzedzaj�cym go numerem 
porz�dkowym i innymi symbolami dookre�laj�cymi  
typy komunikacji tj. klasy i parametry ulic w sposób 
nast�puj�cy: ulice: G – ulica główna, L – ulica lokalna, 
D – ulica dojazdowa, 1/2 – pierwsza cyfra okre�la ilo�� 
jezdni, druga cyfra okre�la ilo�� pasów ruchu, T – 
tramwaj, P – parking, CR – trasa pieszo-rowerowa. 

 
2. Ustala si� generalne zasady rozwi�za� systemu 

komunikacyjnego zgodnie  z przebiegiem linii 
rozgraniczaj�cych – zgodnie z rysunkiem planu. 

 
3. Ustala si� nast�puj�ce zasady kształtowania i 

obsługi komunikacji: 
 
  1) ustala si� linie rozgraniczaj�ce fragmentu 

modernizowanej ulicy Królewieckiej, oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 1KDG2/2 + T; 

 
  2) ustala si� linie rozgraniczaj�ce nowoprojektowanej 

ulicy, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
2KDL1/2, wymagany wył�cznie chodnik jednostronny, 
nale�y wykształci� w liniach rozgraniczaj�cych tej ulicy 
alej� drzew; 

 
  3) ustala si� linie rozgraniczaj�ce modernizowanej ulicy 

Cz�stochowskiej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 3KDL1/2: 

 
a) fragment tej ulicy obj�ty jest �cisła ochron� 

konserwatorsk� i procedur� działania na tym 
terenie okre�laj� przepisy szczególne, 

b) ochronie podlegaj� drzewa i szpalery drzew – 
wskazane w rysunku planu do zachowania; 

c) nale�y dokona� nowych nasadze� drzew w celu 
odtworzenie alei historycznej; 

 
  4) ustala si� linie rozgraniczaj�ce nowoprojektowanej 

ulicy, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
4KDD1/2, nale�y wykształci� w liniach 
rozgraniczaj�cych tej ulicy alej� drzew; 

 
  5) ustala si� linie rozgraniczaj�ce nowoprojektowanej 

ulicy, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
5KDD1/2, nale�y wykształci� w liniach 
rozgraniczaj�cych tej ulicy alej� drzew; 

 
  6) ustala si� linie rozgraniczaj�ce nowoprojektowanej 

ulicy, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
6KDD1/2, nale�y wykształci� w liniach 
rozgraniczaj�cych tej ulicy alej� drzew; 

 
  7) ustala si� linie rozgraniczaj�ce nowoprojektowanej 

ulicy, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
7KDD1/2, nale�y wykształci� w liniach 
rozgraniczaj�cych tej ulicy alej� drzew; 

 
  8) ustala si� linie rozgraniczaj�ce nowoprojektowanej 

ulicy, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
8KDD1/2, nale�y wykształci� w liniach 
rozgraniczaj�cych tej ulicy alej� drzew; 

 
  9) ustala si� linie rozgraniczaj�ce trasy pieszo-

rowerowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
9KDCR; 

 

10) ustala si� linie rozgraniczaj�ce trasy pieszo-
rowerowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
10KDCR; teren obj�ty jest �cisła ochron� 
konserwatorsk� i procedur� działania na nim okre�laj� 
przepisy szczególne; 
 
a) ochronie podlegaj� drzewa i szpalery drzew – 

wskazane w rysunku planu do zachowania; 
 
11) ustala si� linie rozgraniczaj�ce trasy pieszo-

rowerowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
11KDCR; 

 
12) ustala si� linie rozgraniczaj�ce trasy pieszo-

rowerowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
12KDCR; 

 
13) ustala si� linie rozgraniczaj�ce parkingu z centralnie 

usytuowanym skwerem wraz z przylegaj�cym do 
terenu Um2 chodnikiem i pasem zieleni, oznaczony na 
rysunku planu symbolem 13 KDP. 

 
4. Zasady zagospodarowania terenów komunikacji 

publicznej: 
 
  1) w liniach rozgraniczaj�cych ulic zakazuje si� realizacji 

obiektów budowlanych, technicznych z wyj�tkiem: 
urz�dze� technicznych ulic oraz zwi�zanych z 
utrzymaniem i obsług� ruchu oraz sieci i urz�dze� 
infrastruktury technicznej, niezwi�zanych z potrzebami 
zarz�dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

 
  2) w liniach rozgraniczaj�cych wszystkich 

projektowanych i modernizowanych ulic nale�y 
realizowa� obustronne chodniki z wyj�tkiem ulicy 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDL1/2; 

 
  3) we wszystkich liniach rozgraniczaj�cych komunikacji w 

maksymalnie mo�liwym stopniu zachowywa� i 
wprowadza� ziele�, zgodnie z przepisami 
szczególnymi i szczegółowymi niniejszej uchwały; 

 
  4) nale�y zachowa� drzewa i szpalery drzew wskazane w 

rysunku planu; 
 
  5) zakazuje si� sytuowania wolnostoj�cych no�ników 

reklamowych, natomiast nale�y je sytuowa� tylko w 
poł�czeniu z innymi elementami zagospodarowania 
przestrzeni jednak z wykluczeniem obiektów wpisanych 
do rejestru zabytków, obiektów obj�tych niniejszym 
planem ochron� konserwatorsk� i zieleni; wszelkie 
no�niki reklamowe powinny stanowi� form� 
drugoplanow� w zagospodarowaniu terenu, a ich rola 
powinna ogranicza� si� do podrz�dnej funkcji 
uzupełniaj�cej; 
 
5. Projekty budowlane modernizacji istniej�cych i 

budowy nowych ulic i parkingów powinny zawiera� 
rozwi�zania techniczne zapobiegaj�ce rozprzestrzenianiu 
hałasu komunikacyjnego poza ich granice ponad 
dopuszczalny poziom okre�lony dla terenów z nimi 
s�siaduj�cymi. 
 

6. Zasady podziału nieruchomo�ci: 
 
  1) dopuszcza si� realizacj� nowych wydziele� 

geodezyjnych bez okre�lania ich warunków, z 
zachowaniem przepisów szczególnych; 
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  2) dopuszcza si� wydzielenia pod konieczn� 
infrastruktur� techniczn�. 
 
7. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10  - 

ustala si� dla terenu KD w wysoko�ci 30%. 
 

§ 26. powierzchnie terenu: ITW1-0,2140ha;  
ITW2-0,0505 ha; ITW3-0,2596 ha; ITW4-0,4158 ha;  
ITW5-0,7066 ha; ITE-0,0392 ha; ITG-0,0101ha. 
 

1. Ustala si� tereny infrastruktury technicznej: 
 
  1) pod budowle, urz�dzenia i infrastruktur� kanalizacji 

deszczowej – ITW1, ITW2, ITW3 i ITW4, tworz�ce 
główn� struktur� naturalnego odwodnienia i systemu 
kanalizacji deszczowej dla obszaru planu i terenów 
przyległych, powi�zanych struktur� hydrogeologiczn�; 

 
a) podstawowe przeznaczenie terenu, oznaczonego 

na rysunku planu symbolem ITW1, to: zbiornik 
retencyjno-rekreacyjny wód deszczowo-
drena�owych, wraz z osadnikami i separatorami 
usytuowanymi na wlotach kanalizacji deszczowej 
oraz drogami dojazdowymi do tych urz�dze�; 

b) podstawowe przeznaczenie terenu, oznaczonego 
na rysunku planu symbolem ITW2, to: odkryty ciek 
wodny, b�d�cy elementem naturalnego systemu 
odwadniaj�cego i kanalizacji deszczowej; 

c) wskazane alternatywne podstawowe 
przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem ITW3, wewn�trz terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem MWu3, 
to: zbiornik retencyjno-rekreacyjny wód 
deszczowo-drena�owych, wraz z osadnikami i 
separatorami usytuowanymi na wlotach kanalizacji 
deszczowej oraz drogami dojazdowymi do tych 
urz�dze�; konsekwencje rezygnacji z jego 
realizacji i alternatywne rozwi�zania okre�lono  
w § 16 i § 26 ust. 1 pkt 1) ppkt d); 

d) podstawowe przeznaczenie terenu, oznaczonego 
na rysunku planu symbolem ITW4, to: zbiornik 
retencyjno-rekreacyjny wód deszczowo-
drena�owych, wraz z osadnikami i separatorami 
usytuowanych na wlotach kanalizacji deszczowej 
oraz drogami dojazdowymi do tych urz�dze� a 
tak�e kładk� dla ruchu pieszego- zgodnie z 
rysunkiem planu; rezygnacja z budowy zbiornika 
ITW3 poci�ga za sob� przeci��enie zbiornika 
ITW4, co w konsekwencji wymusza wykonanie 
przy nim ci��szych umocnie�; 

 
  2) pod budowle, urz�dzenia i infrastruktur� kanalizacji 

wodoci�gowej – ITW5; 
 

a) podstawowe przeznaczenie terenu ITW5, to 
zbiorniki retencyjne wody pitnej wraz ze stacj� 
podnoszenia ci�nienia wody; 

 
  3) elektroenergetycznej: pod lokalizacj� stacji 

transformatorowej, oznaczony na rysunku planu 
symbolem ITE – powierzchnia terenu: 0,392 ha; 

 
  4) gazowniczej: pod lokalizacj� stacji redukcyjno-

pomiarowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 
ITG – powierzchnia terenu 0,0101 ha; wskazana w 
rysunku planu lokalizacja uwzgl�dnia przeniesienie 
istniej�cej stacji redukcyjno-pomiarowej przy ul. 
Królewieckiej. 

 
2. Ustala si� schemat przebiegu projektowanej 

kanalizacji deszczowej – zgodnie z rysunkiem planu. 
 

3. Zasady kształtowania i obsługi infrastruktury 
technicznej nale�y realizowa� zgodnie z § 9 i ustaleniami 
niniejszego paragrafu. 
 

4. Zasady i warunki podziału terenu: 
 
  1) przerywane linie rozgraniczaj�ce tereny ITW1, 

ITW2,ITW3 i ITW4 wyznaczaj� maksymalny teren 
potrzebny do zamierzenia inwestycyjnego, lecz jego 
powierzchnia mo�e ulec zmianie w wyniku realizacji 
konkretnych projektów budowlanych dotycz�cych 
poszczególnych zbiorników retencyjno-rekreacyjnych 
oraz urz�dze�, budowli, dojazdów i zagospodarowania 
im towarzysz�cego. 
 
5. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 – 

ustala si� dla terenów IT w wysoko�ci 30%. 
 

PRZEPISY KO�COWE 
 

§ 27. Zgodnie z art. 34 pkt 1 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, wej�cie w �ycie 
niniejszej uchwały powoduje utrat� mocy uchwały  
Nr XXXIV/671/98 Rady Miejskiej w Elbl�gu z dnia 
18.06.1998 r. (Dz. Urz. Województwa Elbl�skiego Nr 10, 
poz. 65 z 25.06.1998 r.) w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Legionów - 
Cz�stochowska” w Elbl�gu. 
 

§ 28. Wykonanie niniejszej uchwały powierza si� 
Prezydentowi Miasta Elbl�g. 
 

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

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej w Elbl�gu  
Janusz Nowak 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXII/480/2009 
Rady Miejskiej w Elbl�gu 
z dnia 25 czerwca 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXII/480/2009 
Rady Miejskiej w Elbl�gu 
z dnia 25 czerwca 2009 r. 

 
Rozstrzygni �cie w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscow ego planu zagospodarowania przestrzennego 

osiedla Truso-Zachód w Elbl �gu 
 
w zwi�zku z wyło�eniem projektu planu do publicznego wgl�du w okresie od dnia 16 czerwca 2008 roku do dnia 14 lipca 
2008 roku i ponownym wyło�eniu od dnia 17 marca 2009 r. do dnia 15 kwietnia 2009 r. 
 

Nieuwzgl�dnione przez Prezydenta Miasta Elbl�g uwagi zgłoszone do projektu planu po wyło�eniu do publicznego wgl�du 
przekazane zostały do rozpatrzenia zgodnie z procedur� okre�lon� w art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 zm: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 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 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413). 
 
Zgłoszone uwagi, nieuwzgl�dnione przez Prezydenta Miasta Elbl�g, dotycz�: 
 

1. Wnosz�cy: wła�ciciel działek nr 787/1 i 788, usytuowanych przy ulicy Cz�stochowskiej w Elbl�gu. 
Tre�� uwagi: wnosi o: 
 
  1) zmian� usytuowania ustalonej linii zabudowy od ulicy Cz�stochowskiej; 
 
  2) zmian� funkcji z mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług na usługow� z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej. 
 

2. Wnosz�cy: wła�ciciele działki nr 781/3, usytuowanej przy ulicy Cz�stochowskiej w Elbl�gu. 
Tre�� uwagi: wnosz� o: 
 
  1) zmian� zapisów aby w tre�ci uchwały zapis dotycz�cy konieczno�ci budowy kanalizacji deszczowej zast�pi� wył�cznie 

mo�liwo�ci� jego budowy, 
 
  2) dopuszczenie wykonania tymczasowego wjazdu na planowane osiedle z ulicy Legionów na północ w s�siedztwie 

projektowanej ulicy 5KDD1/2”, 
 
  3) wykre�lenie zapisu dotycz�cego konieczno�ci inwentaryzacji obiektu obj�tego ochron� konserwatorsk� przed ich rozbiórk�, 
 
  4) wykre�lenie zapisu dotycz�cego wysoko�ci stawki procentowej 
 
Rada Miejska w Elbl�gu po przeanalizowaniu powy�szych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego osiedla Truso – Zachód w Elbl�gu rozstrzyga, i� nie uwzgl�dnia si� ich w planie. 
 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXII/480/2009 
Rady Miejskiej w Elbl�gu 
z dnia 25 czerwca 2009 r. 

 
Rozstrzygni �cie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwes tycji z zakresu infrastruktury technicznej, które n ale��  
do zadaB własnych gminy – miasto Elbl �g oraz zasadach ich finansowania dla miejscowego pl anu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla Truso-Zachód w Elbl �gu na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar ca 2003 r. 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). 
 
I. Rodzaje inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy i koszt szacunkowy ich realizacji 
 
W ramach zada� własnych gmina – miasto Elbl�g na terenie obj�tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
osiedla Truso-Zachód w Elbl�gu realizuje budow�, przebudow� i modernizacj� układu komunikacyjnego wraz z niezb�dnymi 
sieciami uzbrojenia terenu, na które składaj� si� nast�puj�ce koszty: 
 

Lp. Nazwa obiektu inwestycji infrastruktury J.m. 
Wielko�� inwestycji 

wg planu 
miejscowego 

Cena 
jednostkowa 

(zł) 
Warto�� inwestycji 

1. 
Wykupienie terenów przewidzianych w planie pod komunikacj� 
 i ziele� publiczn� m2 9.878  1.401.600,00 

2. Północny odcinek ulicy Królewieckiej (01 KDG+T)  
(bez torowiska tramwajowego) – modernizacja 

m2 1.246 241,00 300.300,00 

3. Zachodnia cz��� ulicy Cz�stochowskiej (03 KDL) – modernizacja m2 3.990 148,00 590.500,00 

4. 
Ulica lokalna jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu 
 z jednostronnym chodnikiem (02 KDL) - nowoprojektowana m2 861 241,00 207.500,00 
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5. 
Ulice dojazdowe jednojezdniowe o dwóch pasach ruchu z 
obustronnym chodnikiem (04,05,06,07, 08KDD) – 
nowoprojektowane 

m2 6.636 275,00 1.824.900,00 

6. Parking (13KDP) – modernizacja m2 420 227,00 95.300,00 
7. Ci�gi pieszo-rowerowe (10,11,12KDCR) m2 893 156,00 139.300,00 
8. Linia o�wietlenia zewn�trznego ulic m 1.439 128,00 184.200,00 

9. 
Infrastruktura zwi�zana z odwodnieniem terenu wraz ze 
zbiornikami retencyjnymi (ITW1, ITW2, ITW4)    4.497.400,00 

RAZEM koszty budowy infrastruktury                                                                                                                                           9.241.000,00 
 
II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy 
 
Zasady finansowania w/w inwestycji: 
 
  1) Budowa, przebudowa i modernizacja ulic realizowana z bud�etu gminy: istniej� mo�liwo�ci ubiegania si� o dofinansowanie 

(dotacje i fundusze) oraz współfinansowanie na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem lub sponsorem; 
 
  2) sieci uzbrojenia ulic (kanalizacja deszczowa) realizowane s� przez odpowiednie przedsi�biorstwa bran�owe posiadaj�ce 

koncesj�, istnieje mo�liwo�� ubiegania si� o dofinansowanie (dotacje i fundusze) oraz współfinansowanie na podstawie 
umowy z zainteresowanym inwestorem lub sponsorem w ramach przebudowy i budowy ulic; 

 
  3) finansowanie infrastruktury technicznej gmina realizuje w oparciu o ka�dorocznie uchwalony bud�et obejmuj�cy 

wysoko�� finansowania i przedmiot finansowania; ka�dego roku gmina mo�e wyst�pi� o pozyskanie �rodków 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 osiedla Truso – Zachód w 
Elbl�gu sporz�dzono prognoz� skutków finansowych uchwalenia planu. Dokument jest dost�pny w Miejskim Biurze 
Urbanistycznym w Elbl�gu. 
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UCHWAŁA Nr XXII/487/2009 

Rady Miejskiej w Elbl �gu 

z dnia 25 czerwca 2009 r. 

 

zmieniaj �ca uchwał � w sprawie utworzenia zakładu bud �etowego pod nazw � „Zarz �d Budynków Komunalnych”. 

 
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 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; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 
oraz art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 121,  
poz. 770, Nr 106, poz. 679; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 
2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 96, poz. 874,  
Nr 199, poz. 1937; z 2008 r. Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. 
Nr 19, poz. 100 i 101 oraz art. 19 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  
Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, 
poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 88,  
poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82,  
poz. 560; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, 

Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, 
poz. 100) Rada Miejska w Elbl�gu uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1. W uchwale Nr VI/88/94 Rady Miejskiej w Elbl�gu  

z dnia 15.12.1994 r. w sprawie utworzenia zakładu 
bud�etowego pod nazw� „Zarz�d Budynków 
Komunalnych” zmienionej uchwałami Nr VI/172/99 z dnia 
22.04.1999 r., Nr XXII/681/2001 z dnia 12.04.2001 r.  
i Nr XIII/278/2004 z dnia 19.02.2004 r. (Dz. Urz. Woj. 
Warmi�sko-Mazurskiego Nr 41, poz. 519) wprowadza si� 
nast�puj�c� zmian�: Statut Zarz�du Budynków 
Komunalnych stanowi�cy zał�cznik do uchwały otrzymuje 
nowe brzmienie jak w zał�czniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Prezydentowi 
Miasta Elbl�ga. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej w Elbl�gu 
Janusz Nowak 

 
 
 


