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przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłu�ej jednak 
ni� do uko�czenia 21 roku �ycia, 

 
  4) pozostaj�ce na utrzymaniu nauczyciela niepracuj�ce 

dzieci b�d�ce studentami, do czasu uko�czenia 
studiów wy�szych, nie dłu�ej jednak ni� do uko�czenia 
26 roku �ycia, 

 
  5) dzieci niepełnosprawne nie posiadaj�ce własnego 

�ródła dochodów. 
 

4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o 
których mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymuj�cy dodatek 
mieszkaniowy jest obowi�zany niezwłocznie powiadomi� 
dyrektora szkoły lub placówki, a dyrektor otrzymuj�cy 
dodatek mieszkaniowy - Prezydenta Miasta Elbl�ga. W 
przypadku niepowiadomienia dyrektora szkoły (placówki) 
lub Prezydenta Miasta Elbl�ga o zmianie liczby członków 
rodziny, nienale�nie wypłacony nauczycielowi 
(dyrektorowi) dodatek mieszkaniowy podlega zwrotowi. 

 
5. Nauczycielowi i jego mał�onkowi zamieszkuj�cemu 

z nim stale - b�d�cemu tak�e nauczycielem zatrudnionym 
na terenie wiejskim lub w mie�cie licz�cym do 
5.000 mieszka�ców - przysługuje tylko jeden dodatek w 
wysoko�ci okre�lonej w ust. 2. 

 
6. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi 

niezale�nie od tytułu prawnego do zajmowanego przez 
niego lokalu mieszkalnego, z zastrze�eniem ust. 10. 

 
7. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie 

wykonywania pracy, a tak�e w okresach: 
 
  1) niewykonywania pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie, 
 
  2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 

 
  3) odbywania zasadniczej słu�by wojskowej, 

przeszkolenia wojskowego, okresowej słu�by 
wojskowej; w przypadku gdy z nauczycielem 
powołanym do słu�by wojskowej zawarta była urnowa 
o prac� na czas okre�lony, dodatek wypłaca si� nie 
dłu�ej ni� do ko�ca okresu, na który umowa ta została 
zawarta, 

 
  4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego 

w odr�bnych przepisach. 
 

8. Dodatek mieszkaniowy przyznaje si� na wniosek 
nauczyciela lub na wspólny wniosek nauczycieli b�d�cych 
współmał�onkami. 

 
9. Dodatek mieszkaniowy przysługuje od pierwszego 

dnia miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu, w którym 
zło�ony został wniosek o jego przyznanie. Dodatek 
mieszkaniowy wypłacany jest miesi�cznie z góry w 
terminie wypłaty wynagrodzenia. 

 
10. Nauczycielowi, któremu zapewniono na terenie 

wiejskim lub w mie�cie licz�cym do 5.000 mieszka�ców - 
w którym znajduje si� siedziba szkoły - mieszkanie 
słu�bowe, nie przysługuje dodatek mieszkaniowy. 
 

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

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

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej w Elbl�gu 
Janusz Nowak 
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UCHWAŁA Nr XXI/460/2009 

Rady Miejskiej w Elbl �gu 

z dnia 30 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przest rzennego obszaru poło Donego 

na wschód od ul. Wschodniej 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 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458) w zwi�zku z uchwał� Nr XXXI/807/2006 Rady 
Miejskiej w Elbl�gu z dnia 7 wrze�nia 2006 roku w sprawie 
przyst�pienia do sporz�dzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru poło�onego 
na wschód od ul. Wschodniej w Elbl�gu 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 roku, Rada Miejska w Elbl�gu uchwala, co 
nast�puje: 
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PRZEPISY OGÓLNE 
 

§ 1. 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru poło�onego na wschód od ul. 
Wschodniej w Elbl�gu, obejmuj�cy obszar zawarty 
pomi�dzy granic� Parku Krajobrazowego Wysoczyzny 
Elbl�skiej od północy, granic� starej cz��ci cmentarza 
D�bica i główn� alej� nowej cz��ci cmentarza D�bica od 
wschodu, ulic� Ł�czyck� od południa (wł�cznie) i ulic� 
Wschodni� od zachodu. 

 
2. Granice obszaru obj�tego ustaleniami planu, o 

których mowa w ust. 1, wskazano na rysunku planu 
sporz�dzonym na mapie w skali 1:2000, stanowi�cym 
zał�cznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
3. 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. 

 
4. 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. 

 
5. Cały obszar planu znajduje si� w Obszarze 

Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbl�skiej - Zachód. 
 
6. W sprawach nie regulowanych niniejsz� uchwał� 

zastosowanie maj� przepisy szczególne, odnosz�ce si� 
do wła�ciwo�ci obszaru obj�tego ustaleniami planu. 
 

§ 2. 1. Celem niniejszej uchwały jest głównie: 
 
  1) przeznaczenie terenów pod funkcje usługowe 

zwi�zane z rekreacj�, sportem, rozrywk�, edukacj�, 
kultur� oraz ustalenie zasad ich zabudowy i 
zagospodarowania, stwarzaj�c atrakcyjne miejsca 
sp�dzania wolnego czasu koncentruj�ce �ycie 
mieszka�ców, turystów, sportowców i kibiców; 

 
  2) przeznaczenie terenu pod cmentarz zapewniaj�ce 

mo�liwo�� pochówku do około 20 lat, ustalenie zasad 
jego zagospodarowania oraz zapewnienia dost�pno�ci 
komunikacyjnej; 

 
  3) rozwi�zanie podstawowego układu komunikacyjnego 

oraz obsługi parkingowej w powi�zaniu z terenami 
s�siednimi. 

 
§ 3. 1. Integraln� cz��ci� uchwały jest zał�cznik 

graficzny nr 1, tj. rysunek planu w skali 1:2000. 
 
2. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne w rysunku planu 

s� obowi�zuj�cymi ustaleniami planu: 
 
  1) granica obszaru obj�tego ustaleniami planu; 
 
  2) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania; 
 
  3) symbol literowy terenu planu; 
 
  4) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
 
  5) alternatywne lokalizacje wjazdów z osiami 

kompozycyjnymi zabudowy działki; 
 
  6) zjazd; 
 

  7) zalecany przebieg linii elektroenergetycznej 110 kV; 
 
  8) plac przestrzeni publicznej, wyznaczony ze wzgl�dów 

funkcjonalno-kompozycyjnych; 
 
  9) szpaler drzew - do zachowania; 
 
  10) strefa zieleni rozgraniczaj�cej na terenie KDP, 

uwarunkowanej spadkiem terenu. 
 

3. Oznaczenie graficzne o charakterze informacyjnym: 
 
  1) granica obszaru zło�a surowców ilastych „D�bica”; 
 
  2) istniej�ca napowietrzna linia elektroenergetyczna 

110 kV; 
 
  3) rów melioracyjny; 
 
  4) granica Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbl�skiej; 
 
  5) granica Obszaru Chronionego Krajobrazu; 
 
  6) granica fragmentu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego rozbudowy 
cmentarza komunalnego D�bica uchwalonego 
uchwał� Nr XVII/567/2000 z dnia 21.09.2000 r. 
ulegaj�cego zmianie w niniejszej uchwale. 

 
§ 4. 1. Ustala si� podział obszaru obj�tego planem na 

tereny o ró�nym przeznaczeniu lub o ró�nych zasadach 
zabudowy i zagospodarowania, wydzielone na rysunku 
planu liniami rozgraniczaj�cymi i oznaczone symbolami 
literowymi. Konkretne zasady zabudowy i 
zagospodarowania dla poszczególnych 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: 
 
  1) teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku 

planu symbolem U; 
 
  2) teren sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu 

symbolem US; 
 
  3) teren cmentarza, oznaczony na rysunku planu 

symbolem ZC; 
 
  4) tereny komunikacji, oznaczone na rysunku planu 

symbolem KD, KDP i KDX. 
 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, zawarte w przepisach szczegółowych 
niniejszej uchwały. 

 
3. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego, zawarte w przepisach szczegółowych 
niniejszej uchwały. 

 
4. Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych, zawarte w przepisach 
szczegółowych niniejszej uchwały. 
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5. Wska�niki zagospodarowania terenów i parametry 
kształtowania zabudowy, zawarte w przepisach 
szczegółowych niniejszej uchwały. 

 
6. Granic� i sposób zagospodarowania terenu zło�a 

surowców ilastych „D�bica”, znajduj�cego si� w Krajowym 
Bilansie Kopalin, podlegaj�cego ochronie, ustalonego na 
podstawie przepisów szczególnych. 

 
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 niniejszej uchwały. 

 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy oraz 

zasady funkcjonowania systemów infrastruktury 
technicznej, zawarte w § 7 niniejszej uchwały. 

 
10. Stawki procentowe, na podstawie których ustala 

si� opłat�, wnoszon� na rzecz gminy z tytułu wzrostu 
warto�ci nieruchomo�ci w zwi�zku z uchwaleniem 
niniejszego planu, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala si� 
w wysoko�ci 30 %. 
 

§ 6. W planie nie okre�la si�: 
 
1. Zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej, gdy� nie wyst�puj� na 
obszarze planu. 

 
2. Granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj�cych ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów szczególnych, nara�onych na 
niebezpiecze�stwo powodzi i osuwania si� mas ziemnych, 
gdy� nie wyst�puj� na obszarze planu. 

 
3. Zasad i warunków scalania nieruchomo�ci. 
 
4. Sposobu i terminu tymczasowego 

zagospodarowania, gdy� nie ustala si� tej formy 
zagospodarowania. 
 

§ 7. 1. Ustala si� nast�puj�ce zasady kształtowania i 
obsługi infrastruktury technicznej: 
 
  1) nowe sieci infrastruktury technicznej oraz sieci 

przekładane nale�y prowadzi� w liniach 
rozgraniczaj�cych ulic i parkingów wył�cznie jako 
podziemne, a poza nimi tylko w szczególnie 
uzasadnionych przypadków; 

 
  2) adaptacj�, modernizacj�, rozbudow� i zmian� 

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

 
  3) przebieg istniej�cej napowietrznej sieci 

elektroenergetycznej wysokiego napi�cia 110kV 
wskazanej w rysunku planu, zaleca si� zmieni� 
zgodnie z rysunkiem planu; preferowane jest 
prowadzenie sieci elektroenergetycznych jako 
podziemne zgodnie z najnowszymi technologiami; 

 
  4) niezb�dne kubaturowe obiekty infrastruktury 

technicznej nale�y lokalizowa� na wydzielonych 
działkach z mo�liwo�ci� dojazdu, na zasadach 

okre�lonych w przepisach szczególnych i harmonijnie 
wkomponowa� w otaczaj�ce zagospodarowanie lub 
jako wbudowane w nowoprojektowan� zabudow�; 

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

telekomunikacji, sieci �wiatłowodowe, odprowadzenie 
�cieków bytowo-gospodarczych i wód opadowych, 
wywóz odpadów stałych oraz zasilanie w ciepło 
realizowa� wył�cznie w ramach systemów 
obsługuj�cych miasto; 

 
  6) wyklucza si� w zakresie: zaopatrzenia w wod�, 

energi� elektryczn�, gaz, odprowadzania �cieków 
sanitarnych, wywozu odpadów stałych, odprowadzania 
wód opadowych oraz ogrzewania pomieszcze� - 
stosowania rozwi�za� tymczasowych i przej�ciowych, 
niezgodnych z ustaleniami § 7 niniejszej uchwały; 

 
  7) w przypadku wytwarzania odpadów w wyniku 

prowadzonej działalno�ci gospodarczej, innych ni� 
komunalne, na inwestorze ci��� dodatkowe obowi�zki 
wynikaj�ce z przepisów szczególnych, stosownie do 
ilo�ci i rodzaju odpadów w przypadkach tych 
dopuszcza si� wyj�tkowo stosowanie indywidualnych 
systemów słu��cych do odprowadzania, oczyszczania 
lub gromadzenia odpadów. 

 
2. Szczegółowe działania w zakresie infrastruktury 

technicznej powinny by� okre�lone na podstawie 
projektów dla poszczególnych przedsi�wzi�� 
inwestycyjnych na obszarze planu z uwzgl�dnieniem 
ustale� § 7 niniejszej uchwały. 

 
§ 8. 1. Ilekro� w przepisach niniejszej uchwały jest 

mowa o: 
 
  1) planie - oznacza to niniejszy miejscowy planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru 
poło�onego na wschód od ul. Wschodniej w Elbl�gu; 

 
  2) uchwale - oznacza to niniejsz� uchwał� Rady Miasta 

Elbl�ga w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 
poło�onego na wschód od ul. Wschodniej w Elbl�gu; 

 
  3) rysunku planu - oznacza to rysunek planu na mapie 

sytuacyjno-wysoko�ciowej w skali 1:2000, stanowi�cy 
zał�cznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały; 

 
  4) przepisach szczególnych - oznacza to inne przepisy 

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

 
  5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - oznacza to lini� 

ograniczaj�c� teren, na którym mog� by� lokalizowane 
budynki; 

 
  6) terenie biologicznie czynnym - oznacza to cze�� 

powierzchni Ziemi ukształtowan� głównie pod 
wpływem czynników naturalnych, pokryt� glebami i 
ro�linno�ci�; 

 
  7) strefie zieleni izolacyjnej - oznacza to 

nowoprojektowany, ewentualnie istniej�cy do 
uzupełnienia, zwarty parawan zieleni, szeroko�ci około 
50 metrów, o której mowa w przepisach szczególnych, 
stanowi�cy izolacj� terenu cmentarza od s�siedniego 
terenu ze wzgl�dów sanitarnych, a przede wszystkim 
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zapobiegni�ciu ska�eniu wody; słu��cy tak�e do 
oddzielenia optycznego terenów o ró�nym sposobie 
zagospodarowania; wykształcony w formie kompozycji 
zró�nicowanych gatunkowo ro�lin �redniowysokich i 
wysokich (drzewa li�ciaste, drzewa iglaste 
zimozielone, krzewy ozdobne). 

 
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 

 
§ 9. 1. Ustala si� teren zabudowy usługowej, 

oznaczony na rysunku planu symbolem U o powierzchni 
3,5645 ha. 

 
2. Podstawowe przeznaczenie terenu, o którym mowa 

w ust. 1, to: usługi zwi�zane z obsług� turystyki wraz z 
towarzysz�c� zieleni� urz�dzon�; wyklucza si� funkcje 
zwi�zane z rzemiosłem, produkcj�, handlem 
wielkopowierzchniowym. 

 
3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 

mowa w ust. 1 i 2, to: 
 
  1) funkcja handlowa, wkomponowana o maksymalnej 

powierzchni u�ytkowej do 100 m2; 
 
  2) obsługa komunikacyjna w zakresie dróg wewn�trznych 

i parkingów; 
 
  3) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

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

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

 
5. Zasady zagospodarowania terenu U: 

 
  1) wska�niki zagospodarowania działki: 

a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego 
budynkami - 10 %, 

b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego - 
60 % (patrz § 8 pkt 6), 

 
  2) obsług� komunikacyjn� terenu U nale�y zapewni� 

poprzez drog� wewn�trzn� KDW, poprzez zjazd z 
ulicy 02 KDL 1/2; zgodnie z rysunkiem planu; 

 
  3) wszelkie funkcje zwi�zane z wewn�trzna obsług� 

komunikacyjn� i parkingow� nale�y rozwi�zywa� w 
obr�bie działki; 

 
  4) zabudow� nale�y lokalizowa� zgodnie z 

ukształtowaniem terenu w zwartych kompleksach, a 
zagospodarowanie zieleni� i mał� architektur� 
powinno podkre�la� charakter terenów otwartych; 

 
  5) zmiany w ukształtowaniu terenu dopuszcza si� 

wył�cznie w niezb�dnym zakresie; 
 
  6) ustala si� zakaz eksploatacji zło�a surowców ilastych 

„D�bica”- patrz rysunek planu; 
 
  7) we wschodniej cz��ci terenu wyznacza si� stref� 

ochronn� zgodnie z przepisami szczególnymi, 
wynikaj�c� ze wzgl�du na ochron� uj�� wody; 

 
  8) gara�e dopuszcza si� jedynie w powi�zaniu z 

zabudow�. 

 
6. Zasady zabudowy terenu U: 

 
  1) maksymalna wysoko�� zabudowy liczona od 

przyziemia do elementu wie�cz�cego dach - 15,0 m; 
 
  2) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z 

rysunkiem planu; 
 
  3) nakazuje si� stosowanie tradycyjnych materiałów 

wyko�czeniowych jak: cegła, drewno, kamie�, 
dachówka ceramiczna; 

 
  4) dachy wielospadowe; 
 
  5) ustala si� zakaz zabudowy tymczasowej. 
 

7. Zasady i warunki podziału terenu U: 
 
  1) powierzchnia działki budowlanej nie mo�e by� 

mniejsza ni� 0,8 ha; 
 
  2) dopuszcza si� wydzielenia pod konieczn� 

infrastruktur� techniczn�. 
 

§ 10. 1. Ustala si� teren sportu i rekreacji, oznaczony 
na rysunku planu symbolem US o powierzchni 18,2768 
ha. 

 
2. Podstawowe przeznaczenie terenu, o którym mowa 

w ust. 1, to usługi w zakresie: rekreacji o charakterze 
wypoczynkowo-rozrywkowym, sportu wraz z 
towarzysz�c� infrastruktur�, o�rodka je�dziectwa 
konnego, edukacji, opieki zdrowotnej zwi�zanej z funkcj� 
podstawow�, w otoczeniu zieleni urz�dzonej. 

 
3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 

mowa w ust. 1 i 2, to: 
 
  1) obsługa komunikacyjna w zakresie dróg wewn�trznych 

i parkingów; 
 
  2) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

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

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

 
5. Zasady zagospodarowania terenu US: 

 
  1) wska�niki zagospodarowania działki: 
 

a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego 
budynkami - 4 %, 

 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego - 

80 % (patrz § 8 pkt 6); 
 
c) cały teren stanowi jedn� działk�, 

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

komunikacyjn� i parkingow� nale�y rozwi�zywa� w 
obr�bie działki; 

 
  3) zabudow� dla potrzeb funkcji całej działki US nale�y 

lokalizowa� zgodnie z ukształtowaniem terenu w 
zwartym kompleksie w układzie zbli�onym do 
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czworoboku w oparciu o jeden ze wskazanych 
wjazdów z osi� kompozycyjn� (patrz rysunek planu), a 
zagospodarowanie zieleni�, mał� architektur�, 
niekubaturowymi obiektami sportu i rekreacji powinno 
zachowywa� walory terenów otwartych; nie dopuszcza 
si� lokalizacji zabudowy rozproszonej; 

 
  4) kompleks zabudowy winien zawrze� zarówno funkcje 

podstawowe jak i uzupełniaj�ce (np.: gara�e, obiekty 
gospodarcze i pomocnicze) i wynika� z kompleksowej 
koncepcji zagospodarowania; 

 
  5) ustala si� zakaz eksploatacji zło�a surowców ilastych 

„D�bica”- patrz rysunek planu; 
 
  6) zmiany w ukształtowaniu terenu dopuszcza si� 

wył�cznie w niezb�dnym zakresie; 
 
  7) we wschodniej cz��ci terenu wyznacza si� stref� 

ochronn� zgodnie z przepisami szczególnymi, 
wynikaj�c� ze wzgl�du na ochron� uj�� wody; 

 
  8) przez teren przebiega napowietrzna linia 

elektroenergetyczna wysokiego napi�cia 110kV, w jej 
pobli�u dopuszczalny poziom pól 
elektromagnetycznych dla miejsc dost�pnych dla 
ludno�ci okre�laj� przepisy szczególne, jednak zaleca 
si� zmian� jej przebiegu - zgodnie z rysunkiem planu. 

 
6. Zasady zabudowy terenu US: 

 
  1) maksymalna wysoko�� zabudowy liczona od 

przyziemia do elementu wie�cz�cego dach - 15,0 m, 
przy obiektach sportowych dopuszcza si� odst�pstwo 
w uzasadnionych przypadkach wynikaj�cych z funkcji; 

 
  2) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem 

planu; 
 
  3) nakazuje si� stosowanie tradycyjnych materiałów 

wyko�czeniowych jak: cegła, drewno, kamie�, 
dachówka ceramiczna; 

 
  4) dachy wielospadowe; 
 
  5) ustala si� zakaz zabudowy tymczasowej. 
 

7. Zasady i warunki podziału terenu US: 
 
  1) zakazuje si� nowych wydziele� geodezyjnych działek 

na terenie US; 
 
  2) dopuszcza si� wydzielenia pod konieczn� 

infrastruktur� techniczn�. 
 

§ 11. 1. Ustala si� teren cmentarza komunalnego, 
oznaczony na rysunku planu symbolem ZC o powierzchni 
20,7934 ha. 

 
2. Przeznaczenie podstawowe terenu, o których mowa 

w ust. 1, to: miejsca pochówku wraz z zieleni� 
towarzysz�c�. 

 
3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenach, o których 

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

  3) ziele� rekreacyjno-krajobrazowa. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
 
  1) realizowa� bez kolizji z przeznaczeniem 

podstawowym. 
 

5. Zasady i elementy zagospodarowania terenu ZC: 
 
1. Realizacj� nowych kwater pochówków nale�y 

prowadzi� na podstawie kompleksowego projektu 
zagospodarowania całej jednostki ZC uwzgl�dniaj�cego: 
 
  a) istniej�c� rze�b� terenu oraz warunki 

hydrogeologiczne jako podstaw� kompozycji 
zagospodarowania szczegółowych podziałów 
funkcjonalnych; 

 
  b) relacje z zagospodarowaniem obszaru istniej�cego 

cmentarza; 
 
  c) zapewnienie dost�pu do cmentarza od parkingu 

publicznego KDP lub ci�gu pieszo-jezdnego 04 KDX; 
 
  d) zakaz eksploatacji zło�a surowców ilastych „D�bica”- 

patrz rysunek planu; 
 
  e) istniej�cy i projektowany przebieg linii 

elektroenergetycznej wysokiego napi�cia 110 kV. 
 

2. Projekt zagospodarowania winien zapewnia�: 
 
  a) przeprowadzenie kompleksowej regulacji stosunków 

wodno-gruntowych w oparciu o układ rowów 
melioracyjnych i oczek wodnych, spełniaj�cych funkcje 
retencyjne oraz kompozycyjno-estetyczne; 

 
  b) czytelny układ głównych ci�gów pieszych 

podkre�lonych alejami zieleni wysokiej z przewag� 
drzew lipowych; 

 
  c) wytworzenie kompozycji placów publicznych, 

zamkni�� perspektywicznych, zespołów zieleni 
krajobrazowej, miejsc wypoczynkowych, elementów 
małej architektury, oczek wodnych itp.; 

 
  d) wła�ciw� uwzgl�dniaj�c� lokalne uwarunkowania 

przyrodnicze i wzgl�dy kompozycyjne lokalizacj� 
kwater grzebalnych i kolumbariów; 

 
  e) wytworzenie strefy zieleni izolacyjnej przy zachodniej 

granicy cmentarza o szeroko�ci około 50 metrów 
zgodnie  z przepisami szczególnymi wynikaj�cymi z 
kierunku spadku wód powierzchniowych. 

 
6. Zasady podziału terenu ZC: 

 
  1) ustala si� zakaz nowych wydziele� geodezyjnych. 
 

§ 12. 1. Ustala si� tereny komunikacji i obsługi 
komunikacji, oznaczone na rysunku planu symbolem KD, 
w tym: 
 
ulice, parking publiczny i ci�g pieszo-jezdny, oznaczone 
na rysunku planu symbolem KD i innymi symbolami 
dookre�laj�cymi typ komunikacji: 01 - numer porz�dkowy, 
G - klasa główna ulicy, L - klasa lokalna ulicy, D - klasa 
dojazdowa ulicy, 1/2 - pierwsza cyfra okre�la ilo�� jezdni, 
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druga cyfra okre�la ilo�� pasów ruchu; P - parking,                
X - ci�g pieszo-jezdny; 
 

2. Ustala si� generalne zasady rozwi�za� systemu 
komunikacyjnego zgodnie z przebiegiem linii 
rozgraniczaj�cych ulic - zgodnie z rysunkiem planu. 

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

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

modernizowanej ulicy Ł�czyckiej, oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 01 KDG 1/2; 

 
  2) ustala si� linie rozgraniczaj�ce nowoprojektowanej 

ulicy publicznej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 02 KDL 1/2; 

 
  3) ustala si� linie rozgraniczaj�ce nowoprojektowanej 

ulicy publicznej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 03 KDD 1/2; 

 
  4) ustala si� linie rozgraniczaj�ce ci�gu pieszo-jezdnego, 

oznaczonego na rysunku planu symbolem 04 KDX, 
nale�y oddzieli� optycznie ci�g pieszo-jezdny od 
terenu KDP pasem zieleni izoluj�cej; 

 
  5) ustala si� linie rozgraniczaj�ce parkingu publicznego, 

oznaczonego na rysunku planu symbolem KDP o 
powierzchni 1,5969 ha, na którym zlokalizowane 
zostan� miejsca postojowe na dwóch tarasach 
rozdzielonych stref� zieleni rozgraniczaj�cej (patrz 
rysunek planu), dolny taras o pojemno�ci do 170 
miejsc postojowych, górny do 80 miejsc postojowych, 
miejsca nale�y realizowa� w skupiskach po 10 
rozdzielonych pasem zieleni, teren parkingu nale�y 
odizolowa� od terenów US pasem zieleni o szeroko�ci 
minimum 5 metrów; 

 
a) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego - 

50 % (patrz § 8 pkt 6 i rysunek planu). 
 

4. Zasady zagospodarowania terenów komunikacji 
publicznej: 
 
  1) przez teren przebiega zalecana linia 

elektroenergetyczna wysokiego napi�cia 110kV, w jej 
pobli�u dopuszczalny poziom pól 
elektromagnetycznych dla miejsc dost�pnych dla 
ludno�ci okre�laj� przepisy szczególne; 

 
  2) ustala si� zakaz eksploatacji zło�a surowców ilastych 

„D�bica”- patrz rysunek planu; 
 
  3) w liniach rozgraniczaj�cych ulic zakazuje si� realizacji 

obiektów budowlanych, 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; 

 
  4) nale�y prowadzi� sieci uzbrojenia terenu w liniach 

rozgraniczaj�cych ulic i parkingu zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 

 
  5) we wszystkich liniach rozgraniczaj�cych komunikacji w 

maksymalnie mo�liwym stopniu zachowywa� i 
wprowadza� ziele� w formie alei, zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 

 
  6) w liniach rozgraniczaj�cych wszystkich 

projektowanych i modernizowanych ulic nale�y 
realizowa� chodniki; 

 
  7) zakazuje si� sytuowania wolnostoj�cych no�ników 

reklamowych, natomiast nale�y je sytuowa� tylko w 
poł�czeniu z innymi elementami zagospodarowania 
przestrzennego; wszelkie no�niki reklamowe powinny 
by� stosownie wkomponowane w zagospodarowanie 
terenu i nie zakłóca� widoczno�ci w ruchu 
komunikacyjnym. 

 
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�cych. 

 
6. Zasady podziału nieruchomo�ci: 

 
  1) dopuszcza si� realizacje nowych wydziele� 

geodezyjnych bez okre�lania ich warunków z 
zachowaniem przepisów szczególnych; 

 
  2) dopuszcza si� wydzielenia pod infrastruktur� 

techniczn�. 
 

PRZEPISY KO�COWE 
 

§ 13. Zgodnie z art. 34 pkt 1 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, wej�cie w �ycie 
niniejszej uchwały powoduje utrat�, dla cz��ci obszaru 
obj�tego niniejsz� uchwał�, mocy uchwały 
Nr XVII/567/2000 Rady Miejskiej w Elbl�gu z dnia 
21 wrze�nia 2000 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego rozbudowy cmentarza 
komunalnego D�bica. 
 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza si� Prezydentowi 
Miasta Elbl�g. 
 

§ 15. 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 XXI/460/2009 
Rady Miejskiej w Elbl�gu 
z dnia 30 kwietnia 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXI/460/2009 
Rady Miejskiej w Elbl�gu 
z dnia 30 kwietnia 2009 r. 

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

poło Donego na wschód od ul. Wschodniej w Elbl �gu na etapie wyło Denia projektu planu do publicznego wgl �du. 
 

W trakcie wyło�enia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru poło�onego na wschód od 
ul. Wschodniej w Elbl�gu do publicznego wgl�du w okresie od dnia 29 wrze�nia do dnia 27 pa�dziernika 2008 roku oraz w terminie 
wnoszenia uwag wyznaczonym w ogłoszeniu na dzie� 12 listopada 2008 roku zgodnie procedur� okre�lon� w art. 17 pkt 11 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó�. zm.) do projektu 
planu wniesiona została 1 uwaga. W wyniku rozpatrzenia uwaga została uwzgl�dniona przez Prezydenta Miasta i zmiany wynikaj�ce z 
uwzgl�dnienia uwagi zostały wprowadzone do projektu planu. 

W takcie ponownego wyło�enia projektu planu do publicznego wgl�du w okresie od dnia 2 lutego do 2 marca 2009 roku oraz w 
terminie wnoszenia uwag wyznaczonym w ogłoszeniu na dzie� 16 marca 2009 roku do projektu planu nie wniesiono �adnej uwagi. 

 
 
Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXI/460/2009 
Rady Miejskiej w Elbl�gu 
z dnia 30 kwietnia 2009 r. 

 
Rozstrzygni �cie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwes tycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

naleD� do zada	 własnych gminy - miasto Elbl �g oraz zasadach ich finansowania dla miejscowego pl anu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru poło Donego na wschód od ulicy Wschodniej w Elbl �gu na podstawie art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowan iu 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 20 06 r. Nr 45, poz. 319 i 
Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr  220, poz. 1413). 
 

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 obszaru poło�onego na wschód od ul. Wschodniej w Elbl�gu realizuje budow�, przebudow� i modernizacj� 
układu komunikacyjnego wraz z niezb�dnymi sieciami uzbrojenia terenu. Tabela poni�ej zawiera zbiorcze zestawienie 
wydatków gminy. 
 

 Wyszczególnienie Kwota w zł 
1. Wydatki gminy zwi�zane z wykupieniem nieruchomo�ci do realizacji celów publicznych 43.600,00 
2. Wydatki zwi�zane z realizacj� inwestycji z zakresu budowy dróg i elementów infrastruktury technicznej 9.739.600,00 

RAZEM: 9.783.200,00 
 

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 oraz parkingu 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 wraz z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru poło�onego na 
wschód od ul. Wschodniej w Elbl�gu sporz�dzono prognoz� skutków finansowych uchwalenia planu. Dokument jest dost�pny 
w Miejskim Biurze Urbanistycznym w Elbl�gu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


