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UCHWAŁA Nr XXIX/269/09 

Rady Miejskiej w Olecku 

z dnia 29 maja 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany cz ��ci miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg o 

 „�RÓDMIE�CIE I" w Olecku. 

 
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, zmiany Dz. U, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.  
Nr 48, po 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.  
Nr 80, poz. 717 zmiany Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 
i Nr 141, poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087 z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635  
z 2007 r. Nr 127, poz. 880) Rada Miejska uchwala, co 
nast�puje: 
 

DZIAŁ I 
PRZEPISY OGÓLNE 

 
Rozdział I 

Zakres obowi �zywania planu 
 

§ 1. Uchwala si� zmian� miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „�ródmie�cie I" w 
cz��ci okre�lonej zał�cznikiem graficznym do uchwały 
intencyjnej Nr XX/193/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 
27 czerwca 2008 r. 
 

§ 2. 1. Plan obejmuje zmiany ustale� dla terenów 
funkcjonalnych oznaczonych symbolami 20 MN, 21 MW, 
05 D1/2. 
 

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

budow� budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 
usług w zabudowie wolnostoj�cej; 

 
  2) ustalenie zasad zagospodarowania terenu 

obowi�zuj�cych na obszarze wyznaczonym granic� 
opracowania. 

 
3. Uchwalony plan składa si�: 

 
  1) z tekstu stanowi�cego tre�� niniejszej uchwały; 
 
  2) z rysunku w skali 1: 500 stanowi�cego zał�cznik Nr 1 

do niniejszej uchwały; 
 
  3) z rozstrzygni�cia w sprawie zada� własnych gminy, 

oraz zasad ich finansowania z zakresu komunikacji 
zał�cznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
4. Ustalenia planu s� zgodne z polityk� przestrzenn� 

miasta Olecka przedstawiona w Studium uwarunkowa� i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i 
gminy Olecko uchwalonego uchwał� Nr V/28/99 Rady 
Miejskiej w Olecku z dnia 29 stycznia 1999 r. z 
pó�niejszymi zmianami. 
 

5. Teren obj�ty planem nie wymaga zgody na zmian� 
przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i niele�ne na 
podstawie przepisów odr�bnych o ochronie gruntów. 
 

§ 3. 1. Przedmiotem ustale� planu s�: 
 
  1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 

oznaczony na rysunku planu symbolem 1MN/U; 
 
  2) teren komunikacji wewn�trznej oznaczony symbolem 1K; 
 
  3) zasady zagospodarowania w/w terenów; 
 
  4) zasady ochrony �rodowiska przyrodniczego; 
 
  5) zasady ochrony �rodowiska kulturowego; 
 
  6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i 

komunikacji; 
 
  7) 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, 
 
  2) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania okre�lone; 
 
  3) linia podziału wewn�trznego terenu na dwie działki; 
 
  4) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
 
  5) istniej�ca sie� kanalizacyjna do adaptacji; 
 
  6) istniej�ce budynki do likwidacji; 
 
  7) budynek do przebudowy; 
 
  8) ci�g pieszy. 
 

3. Ilekro� w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 
 
  1) terenie - nale�y przez to rozumie� teren funkcjonalny, 

dla którego obowi�zuj� ustalenia planu, wyznaczony 
liniami rozgraniczaj�cymi, oraz okre�lony symbolem 
terenu zgodnie z rysunkiem planu; 

 
  2) symbolu przeznaczenia - nale�y przez to rozumie� 

symbol terenu funkcjonalnego okre�lony odpowiednio 
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symbolem literowym i numerem wyró�niaj�cym go 
spo�ród innych terenów; 

 
  3) urz�dzeniu pomocniczym lub towarzysz�cym - nale�y 

przez to rozumie� wyposa�enie techniczne dróg, 
miejsca parkingowe, a tak�e oznakowanie słu��ce 
organizacji ruchu drogowego, ekrany akustyczne, 
urz�dzenia ochrony przeciwpo�arowej i obrony 
cywilnej, urz�dzenia słu��ce informacji o terenie a 
tak�e ogólnodost�pne stacje telefoniczne; 

 
  4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale�y przez to 

rozumie� lini� wyznaczon� na rysunku planu, poza 
któr� nie wolno wyprowadzi� płaszczyzny elewacji 
nowo-realizowanych budynków; 

 
  5) walorach krajobrazowych - rozumie si� warto�ci 

ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru, oraz 
zwi�zan� z ni� rze�b� terenu, twory i składniki 
przyrody, ukształtowane przez siły przyrody, lub 
działalno�� człowieka; 

 
  6) o drogach wewn�trznych - nale�y rozumie� drogi nie 

zaliczane do �adnej kategorii dróg publicznych w 
szczególno�ci drogi w osiedlach mieszkaniowych, 
dojazdowe do obiektów usługowych; 

 
  7) szkodliwym oddziaływaniu na �rodowisko - nale�y przez 

to rozumie� wszelkie przekraczaj�ce dopuszczalne 
wielko�ci oddziaływania na �rodowisko w szczególno�ci 
dotycz�ce wytwarzania hałasu, wibracji, promieniowania, 
oraz zanieczyszczenia powietrza, gleby, wód 
powierzchniowych i podziemnych. 

 
DZIAŁ II 

USTALENIA OGÓLNE 
 

Rozdział II 
Ustalenia ogólne dotycz �ce zasad u �ytkowania, 
zagospodarowania i zabudowy obszaru obj �tego 

ustaleniami planu 
 

§ 4. Zagospodarowanie terenu pod wzgl�dem 
funkcjonalnym i przestrzennym powinno uwzgl�dnia�: 
 
  1) racjonalno�� planowanej zabudowy w stosunku do 

zabudowanych terenów bezpo�redniego s�siedztwa; 
 
  2) rewitalizacj� terenu w kierunku realizacji nowej 

zabudowy mieszkaniowej i usług ogólno miejskich z 
likwidacj� zdegradowanych budynków gospodarczych 
w centrum miasta; 

 
  3) działania projektowe i realizacyjne nale�y prowadzi� 

zgodnie z ustaleniami planu ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem walorów krajobrazowych terenu; 

 
  4) do czasu planowanego zagospodarowania terenu, 

obszar obj�ty planem mo�e pozosta� w 
dotychczasowym u�ytkowaniu. 

 
§ 5. Plan nie okre�la nast�puj�cych elementów 

zagospodarowania przestrzennego: granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj�cych 
ochronie ustalonych na podstawie odr�bnych przepisów, 
takich jak terenów górniczych, a tak�e nara�onych na 
niebezpiecze�stwo powodzi, oraz zagro�onych 
osuwaniem si� mas ziemnych. 
 
 

Rozdział III 
Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów 

podlegaj �cych ochronie ze wzgl �du na wymagania 
�rodowiska kulturowego 

 
§ 6. Teren planu obejmuje stref� cz��ciowej ochrony 

konserwatorskiej B: 
 
  1) nowa zabudowa winna by� dostosowana do 

istniej�cych obiektów historycznych pod wzgl�dem 
gabarytów, wysoko�ci, formy architektonicznej, 
kształtu dachu (w tym kierunku kalenicy, spadku połaci 
dachowych) materiałów budowlanych (dachówka 
ceramiczna, cegła, kamie�, tynki o tradycyjnej 
fakturze, drewno); 

 
  2) projekty budowlane planowanych budynków w tym 

monta� wszelkiego rodzaju urz�dze� technicznych, 
tablic i reklam wymaga� b�d� uzgodnie� na etapie 
pozwolenia na budow� z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków; 

 
  3) wszelkie prace ziemne prowadzone na tym obszarze 

nale�y prowadzi� pod nadzorem archeologicznym, na 
podstawie odr�bnego pozwolenia WKZ. 

 
Rozdział IV 

Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów 
podlegaj �cych ochronie ze wzgl �du na wymagania 

przyrodnicze, ochrony �rodowiska 
zdrowia i bezpiecze �stwa ludzi 

 
§ 7. Ustala si� nast�puj�ce zasady i warunki 

zagospodarowania: 
 
  1) na terenie obj�tym planem obowi�zuje utrzymanie 

standardów �rodowiska przyrodniczego; 
 
  2) rewitalizacja terenu w kierunku zmian 

dotychczasowego u�ytkowania niniejszego terenu; 
 
  3) zachowanie walorów �rodowiskowych z racji 

planowanego zagospodarowania terenu; 
 
  4) ewentualna uci��liwo�� planowanych usług o 

szkodliwym oddziaływaniu na �rodowisko winna 
zamyka� si� w granicach działki. 

 
DZIAŁ III 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 
 

Rozdział V 
Ustalenia dotycz �ce przeznaczenia terenu, 

parametry i wska �niki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu 

 
§ 8. 1. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 

usługami oznaczony na rysunku planu symbolem 1MN/U. 
 

2. Ustala si� nast�puj�ce podstawowe przeznaczenie 
terenu: 
 
  1) podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa 

mieszkaniowa wolnostoj�ca z usługami w poł�czeniu 
dowolnym obu funkcji; 

 
  2) uzupełnieniem funkcji usługowej terenu s� miejsca 

parkingowe w granicach działek jako urz�dzenia 
towarzysz�ce do planowanych usług. 
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3. Ustala si� nast�puj�ce warunki zagospodarowania 
terenu: 
 
  1) nie planuje si� przebudowy istniej�cego kolektora 

sanitarnego zlokalizowanego w granicach działek; 
 
  2) dost�p do sieci w celach konserwacyjnych lub 

awaryjnych; 
 
  3) obszar biologicznie czynny, czyli ziele� towarzysz�ca 

minimum 10% powierzchni przedmiotowego terenu; 
 
  4) dopuszcza si� mo�liwo�� realizacji muru oporowego 

miedzy dwoma działkami w celu zminimalizowania 
ró�nic wysoko�ciowych teren. 

 
4. Ustala si� parametry i wska�niki kształtowania zabudowy: 

 
  1) wysoko�� budynków do trzech kondygnacji 

naziemnych w tym poddasza u�ytkowe; 
 
  2) zastosowanie materiałów tradycyjnych takich jak cegła 

licówka, kamie�, drewno, dachówka; 
 
  3) wystrój zewn�trzny z elementami charakterystycznymi 

dla zabudowy historycznej miasta; 
 
  4) dachy wysokie rozbudowane wielospadowe, o 

nachyleniu połaci podstawowych 45 stopni pokryte 
dachówk� w kolorze czerwonym; 

 
  5) wska�nik intensywno�ci zabudowy 0,6. 
 

§ 9. 1. Teren komunikacji wewn�trznej oznaczony na 
rysunku planu symbolem 1K. 
 

2. Ustala si� podstawowe przeznaczenie terenu: 
 
  1) mo�liwo�� urz�dzenia miejsc parkingowych z zieleni� 

towarzysz�c�; 
 
  2) kontynuacja przej�cia pieszego od ulicy Partyzantów 

do Placu Wolno�ci; 
 
  3) urz�dzenie dojazdu do działki mieszkalno-usługowej. 
 

3. Przeznacza si� do cz��ciowej rozbiórki budynek 
gospodarczy zlokalizowany wzdłu� parkanu od strony 
Domu Kultury w sposób umo�liwiaj�cy bezpo�redni 
dojazd do terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1MN/U. 
 

Rozdział VI 
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury techniczne j 

 
§ 10. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej i 

komunikacji: 
 
  1) adaptuje si� istniej�c� sie� kanalizacyjn� w granicach 

wyznaczonych działek; 
 

  2) poł�czenia komunikacyjne do wyznaczonych planem 
działek bezpo�rednie z ulicy Partyzantów i 
planowanym dojazdem szeroko�ci 4,0 m oznaczonym 
graficznie na rysunku planu w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 1K w poł�czeniu z drog� 
dojazdow� od strony Regionalnego O�rodka Kultury; 

 
  3) wrysowany graficznie na rysunku planu odcinek ci�gu 

pieszego na zasadzie kontynuacji poł�czenia 
komunikacji pieszej od ulicy Partyzantów i Placu 
Wolno�ci; 

 
  4) przył�cza kanalizacyjne, wodne, energetyczne i 

gazowe w poł�czeniu z istniej�cymi mediami od ulicy 
Partyzantów lub terenów s�siednich na warunkach 
dysponentów tych sieci na etapie projektów 
budowlanych; 

 
  5) wody deszczowe spływ do kanalizacji deszczowej w 

kierunku ulicy Partyzantów; 
 
  6) ogrzewanie budynków ekologiczne z własnych �ródeł 

ciepła. 
 

Rozdział VII 
Zasady scalania i podziału nieruchomo �ci 

 
§ 11. Dla terenu obj�tego planem ustala si�: 

 
  1) scalenie wyznaczonych geodezyjnie wcze�niej działek 

i wtórny podział terenu zgodny z ustaleniami 
niniejszego planu; 

 
  2) linia podziału wewn�trznego na planowane działki w 

niewielkim zakresie mo�e ulec zmianie. 
 

Rozdział VIII 
Ustalenia ko �cowe 

 
§ 12. W cz��ci terenów obj�tych niniejszym planem 

traci moc uchwała Nr XXVII/208/2000 Rady Miejskiej w 
Olecku z dnia 30 listopada 2000 r. w spawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu „�ródmie�cie I” ogłoszona w (Dz. Urz. Woj. 
Warmi�sko-Mazurskiego z 2001 r. Nr 3, poz. 41). 
 

§ 13. Ustala si� stawk� procentow� w wysoko�ci 5% 
słu��c� naliczaniu opłat z tytułu wzrostu warto�ci 
nieruchomo�ci w zwi�zku z uchwaleniem planu, o której 
mowa w art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 
Olecka. 
 

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

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej  
Karol Sobczak 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXIX/269/09 
Rady Miejskiej w Olecku 
z dnia 29 maja 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXIX/269/09 
Rady Miejskiej w Olecku 
z dnia 29 maja 2009 r. 

 
Rozstrzygni �cie 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyło �onego do publicznego wgl �du projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

 
dotyczy: 
 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego przy ulicy Parkowej w Olecku 
sporz�dzonego w oparciu o Uchwał� Nr XX/183/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie 
przyst�pienia do sporz�dzenia zmiany cz��ci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „�ródmie�cie I” w 
Olecku. 
 

Zgodnie z art. 17, pkt 11 i 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 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) termin wnoszenia uwag do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wyznaczono od dnia 3 kwietnia 2009 roku do dnia 12 maja 2009 roku. 
W wyznaczonym terminie: nie wniesiono uwag. 
 
 
 
 
 
 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXIX/269/09 
Rady Miejskiej w Olecku 
z dnia 29 maja 2009 r. 

 
Rozstrzygni �cie 

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu komunika cji i infrastruktury technicznej, które nale �� do zada� własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania 

 
dotyczy: 
 
zmiany cz��ci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „�ródmie�cie I” w Olecku sporz�dzonego w oparciu o 
Uchwał� Nr XX/183/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia zmiany 
cz��ci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „�ródmie�cie I” w Olecku. 
 

Zgodnie z art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 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) rozstrzyga si� o sposobie realizacji inwestycji z zakresu komunikacji i 
infrastruktury technicznej zapisanych w planie, które nale�� do zada� własnych Gminy oraz zasad ich finansowania. 
 
 

Nazwa zadania Sposób realizacji 

Utwardzony teren komunikacji wewn�trznej oznaczony na rysunku 
planu symbolem 1K, 

Bud�et Gminy 
Okres realizacji 2010 – 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


