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OWwiadczamy, ceŚ 
  1) od daty zawarcia umowy nie zmienił siC status prawny klubu sportowego 
  2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje s> zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym 
  3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieni faktur ( rachunków) zostały faktycznie poniesione 
 
 
 
(pieczCć klubu sportowego) 
............................................................................................................................................................................................. 
 
(podpis osoby upowacnionej lub podpisy osób upowacnionych do składania oWwiadczeM woli w imieniu organizacji pozarz>dowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*) 

 
 
 
PoWwiadczenie złocenia sprawozdania 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1777 

UCHWAŁA Nr VI/129/2011* 

Rady Miejskiej w źlbl>gu 

z dnia 26 maja 2011 r. 

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego terenu  

w osiedlu Zakrzewo w źlbl>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 123, poz. 803; Nr 199, poz. 1227; Nr 201, poz. 1237; 
Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124; Nr 75, 
poz. 474; Nr 106, poz. 675; Nr 119, poz. 804; Nr 130, 
poz. 871; Nr 149, poz. 996; Nr 155, poz. 1043; z 2011 r. 
Nr 32, poz. 159) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz>dzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i 
Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 
2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, 
poz. 675), stwierdzaj>c, ce plan nie narusza ustaleM 
Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy-miasta źlbl>g przyjCtym uchwał> 
Nr XXXIII/825/2006 Rady Miejskiej w źlbl>gu z dnia 
26 paadziernika 2006 roku, zmienionym uchwał> Rady 
Miejskiej w źlbl>gu Nr XXVI/580/2010 roku z dnia 
21 stycznia 2010 roku), Rada Miejska w źlbl>gu uchwala, 
co nastCpujeŚ 
 

Rozdział ń 
PRZźPISY OżÓLNź 

 
§ ń. 1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wydzielonego terenu w osiedlu Zakrzewo 
w źlbl>gu, którego granice, przedstawione na zał>czniku 
graficznym Nr 1 do niniejszej uchwały, wyznaczaj>Ś 
  1) od północyŚ ul. Ogólnaś 
  2) od wschodu: ul. byrardowskaś 
  3) od zachodu: ul. Płk Stanisława Ź>bkaś 
  4) od południaŚ ul. WiWlicka. 
 

2. RozstrzygniCcie w sprawie uwag wniesionych do 
projektu planu na etapie jego wyłocenia do publicznego 
wgl>du zawiera zał>cznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
3. RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania zawiera zał>cznik Nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2. 1. Integraln> czCWci> uchwały jest zał>cznik 

graficzny Nr 1, tj. rysunek planu w skali 1:1000. 
 
2. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne w rysunku planu 

s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planu: 
  1) granice obszaru objCtego planem; 
  2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania; 
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  3) symbole literowo - cyfrowe przyporz>dkowane 
poszczególnym terenom; 

  4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
  5) miejsce prowadzonej Wciecki rowerowej w 

wydzielonych terenach komunikacji; 
  6) lokalizacja akcentu w kompozycji urbanistycznej. 
 

§ 3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest  
mowa o: 
  1) uchwale, planie, rysunku planu bez dodatkowych 

okreWleM - rozumie siC przez to odpowiednio: niniejsz> 
uchwałC, miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego uchwalony niniejsz> uchwał> oraz 
rysunek planu stanowi>cy zał>cznik graficzny do 
niniejszej uchwałyś 

  2) przepisach szczegółowych - oznacza to inne przepisy 
ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia 
w dysponowaniu terenem, wynikaj>ce z 
prawomocnych decyzji administracyjnych; 

  3) powierzchni terenu biologicznie czynnej - rozumie siC 
przez to grunt rodzimy pokryty roWlinnoWci> oraz wodC 
powierzchniow> na działce budowlanej, a takce 50 % 
sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, 
urz>dzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na 
podłocu zapewniaj>cym ich naturaln> wegetacjC, o 
powierzchni nie mniejszej nic 10m

2
; 

  4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - oznacza to liniC 
ograniczaj>c> teren, na którym nie mog> być 
wznoszone obiekty budowlane, na które wymagane 
jest uzyskanie pozwolenia na budowC, z wył>czeniem 
ogrodzeM, dróg i dojazdów oraz urz>dzeM miejskiej 
infrastruktury technicznej; 

  5) powierzchni zabudowy - rozumie siC przez to 
powierzchniC pod budynkami; 

  6) budynku - nalecy przez to rozumieć taki obiekt 
budowlany, który jest trwale zwi>zany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomoc> przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

  7) wysokoWci budynku: 
a) wyraconej w metrach - nalecy przez to rozumieć 

pionowy wymiar budynku, liczony od poziomu 
terenu przy najnicej połoconym wejWciu do 
budynku do górnej krawCdzi Wciany zewnCtrznej, 
gzymsu lub attyki w przypadku dachów płaskich, 
b>da do najwycej połoconej krawCdzi dachu 
(kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych w 
przypadku dachów stromych (nie dotyczy to w 
szczególnoWci akcentów architektonicznych i 
masztów)ś 

b) wyraconej w liczbie kondygnacji - nalecy przez to 
rozumieć liczbC kondygnacji nadziemnych 
projektowanych budynków w rozumieniu przepisów 
szczególnychś 

  8) akcencie w kompozycji urbanistycznej - oznacza to 
podkreWlenie miejsca poprzez zastosowanie wycszej 
zabudowy narocnika oraz zastosowanie wyrócniaj>cej 
siC architektury zabudowy; 

  9) usługach nie zakłócaj>cych funkcji mieszkaniowej - 
nalecy przez to rozumieć działalnoWć usługow>, której 
prowadzenie nie powoduje przekroczenia standardów 
emisyjnych przewidzianych dla zabudowy 
mieszkaniowej; 

10) standardach emisyjnych - w rozumieniu przepisów 
Prawo ochrony Wrodowiskaś 

11) powierzchni sprzedacy - nalecy przez to rozumieć tC 
czCWć ogólnodostCpnej powierzchni obiektu 
handlowego stanowi>cego całoWć techniczno-
ucytkow>, przeznaczonego do sprzedacy detalicznej, 
w której odbywa siC bezpoWrednia sprzedac towarów 
(bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii 

oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza siC 
powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, 
ekspozycji wystawowej itp.); 

12) intensywnoWci zabudowy - rozumie siC przez to 
stosunek powierzchni całkowitej budynków do 
powierzchni działki budowlanej, na której siC te 
budynki znajduj>, gdzie powierzchnia całkowita 
budynków oznacza sumC powierzchni wszystkich 
kondygnacji naziemnych wszystkich budynków 
znajduj>cych siC na danym terenie, licz>c po 
zewnCtrznym obrysie murów. 

 
§ 4. Na obszarze objCtym ustaleniami planu, ustala siC 

jako nadrzCdny cel polityki przestrzennej: 
  1) ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania dla 

terenu i otoczenia centrum handlowo-usługowego oraz 
okreWlenie zakresu mocliwych przekształceM istniej>cej 
zabudowy. 

 
§ 5. 1. Ustala siC podział obszaru objCtego planem na 

tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zabudowy i zagospodarowania, wydzielone na rysunku 
planu liniami rozgraniczaj>cymi i oznaczone symbolami 
literowo-cyfrowymi. Zasady zabudowy i 
zagospodarowania dla wyrócnionych 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 nalecy wyznaczyć je geodezyjnie w 
projektach podziału gruntów, zgodnie z rysunkiem planu. 

 
§ 6. W planie okreWla siCŚ 

  1) przeznaczenie terenówŚ 
a) zabudowy usługowej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem UC; 
b) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

oznaczonej na rysunku planu symbolem MW; 
c) komunikacji - drogi publiczne, oznaczone na 

rysunku planu symbolem KD oraz klas> ulicy: 
- L - ulica lokalna, 
- D - ulica dojazdowa; 

d) przestrzeni ogólnodostCpnej, oznaczonej na 
rysunku planu symbolem PO; 

e) infrastruktury technicznej, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem ITE; 

  2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 
zawarte w przepisach szczegółowych uchwałyś 

  3) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni ogólnodostCpnych, zawarte w przepisach 
szczegółowych uchwałyś 

  4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, zawarte w 
przepisach szczegółowychś 

  5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, zawarte w przepisach 
szczegółowychś 

  6) zasady obsługi komunikacyjnej terenów UC; 
  7) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, 

zawarte w § 8; 
  8) zasady ochrony Wrodowiska. 
 

§ 7. W planie nie okreWla siC, ze wzglCdu na brak 
wystCpowania na obszarze planu: 
  1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów szczególnych dotycz>cych 
terenów górniczych oraz zagroconych osuwaniem siC 
mas ziemnych; 
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  2) granic obszarów wymagaj>cych przeprowadzenia 
scaleM i ponownych podziałów nieruchomoWciś 

  3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówś 

  4) zasad ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego; 
  5) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej. 
 

§ 8. 1. Ustala siC nastCpuj>ce zasady kształtowania i 
obsługi infrastruktury technicznej: 
  1) zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn> oraz gaz, 

odprowadzenie Wcieków sanitarnych i wód opadowych 
oraz usuniCcie odpadów stałych odbywać siC bCdzie 
wył>cznie w ramach działaj>cych w mieWcie 
systemówś 

  2) ogrzewanie pomieszczeM moce być realizowane: 
a) z miejskiej sieci ciepłowniczej, 
b) z indywidualnych urz>dzeM grzewczych z 

zastosowaniem jako czynnika grzewczego energii 
elektrycznej lub gazu przewodowego oraz innych 
paliw nieuci>cliwych dla Wrodowiska. 

 
2. Ustala siC nastCpuj>ce warunki budowy sieci 

infrastruktury technicznej: 
  1) wszystkie sieci wykonać nalecy wył>cznie jako 

podziemne; 
  2) urz>dzenia sieciowe realizować wył>cznie jako 

wbudowane w zabudowC. 
 

Rozdział 2 
PRZźPISY SZCZźżÓŁOWź 

 
§ 9. Ustalenia dla terenu UC (powierzchnia terenu - 

5,03 ha): 
 
1. Ustala siC teren zabudowy handlowo-usługowej o 

powierzchni sprzedacowej powycej 2000 m
2
, 

oznaczonego na rysunku planu symbolem UC, z 
podziałem na tereny UC1 i UC2. Granice terenu okreWla 
zał>cznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
2. Przeznaczenie terenu, o którym mowa w ustCpie 1, 

to centrum handlowo-usługowe. 
 
3. Zasady zagospodarowania terenu UC: 

  1) wszelkie funkcje zwi>zane z obsług> parkingow> 
nalecy realizować w granicach terenu UC; 

  2) na terenie UC nalecy realizować parkingi w kubaturze 
obiektu o ł>cznej liczbie miejsc postojowych 
dostosowanej do potrzeb potencjalnych klientów 
obiektu handlowo - usługowego: 
- 25 m.p./100 zatrudnionych, 
- 20 m.p./1000 m

2
 powierzchni sprzedacyś 

CzCWć miejsc postojowych w szczególnoWci dla 
niepełnosprawnych nalecy przewidzieć na poziomie 
terenu; 

  3) powierzchnia biologicznie czynna w formie gruntu 
rodzimego pokrytego roWlinnoWci> powinna wynosić 
minimum 7 %; 

  4) główne wejWcie do centrum handlowo-usługowego 
nalecy zlokalizować w rejonie skrzycowania ulic Płk 
Stanisława Ź>bka i Ogólnejś 

  5) dojazdy do centrum handlowo-usługowego nalecy 
poprowadzić z ul. Płk Stanisława Ź>bka, ul. Ogólnej i 
ze skrzycowania ul. Ogólnej z ul. byrardowsk>ś 

  6) teren UC 2 stanowi zaplecze zaopatrzeniowe centrum 
z dostCpem z ul. Płk Stanisława Ź>bkaś 

  7) ci>gi komunikacyjne zaopatrzenia na terenie UC1 
nalecy prowadzić w kubaturze obiektu, dopuszcza siC 

mocliwoWć zastosowania tunelu pod powierzchni> 
terenu; 

  8) reklama powinna stanowić element elewacji budynku. 
 

4. Zasady kształtowania zabudowy na terenie UC: 
  1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem 

planu; 
  2) zabudowa narocnika skrzycowania ul. Płk Stanisława 

Ź>bka i ul. Ogólnej, powinna stanowić akcent w 
kompozycji urbanistycznej, co nalecy uzyskać poprzez 
wyniesienie bryły budynku i nadanie mu 
indywidualnego wyrazu; 

  3) wysokoWć obiektów kubaturowych centrum handlowo - 
usługowego nie moce przekraczać wysokoWci 24 m. 

 
5. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego dla terenu UC: 
  1) elewacje od ul. Płk Stanisława Ź>bka i ul. Ogólnej 

winny stanowić pierzeje o zrócnicowanej, dynamicznej 
formie architektonicznej; 

  2) nalecy zastosować elewacje o rozrzeabionej formie 
plastycznej; 

  3) nalecy zastosować materiały szlachetne, w 
szczególnoWciŚ szkło, stopy metali, kamieM, cegłaś 

  4) zaleca siC powiCkszenie powierzchni terenów 
biologicznie czynnych, o których mowa w § 9 ust. 3  
pkt 3 poprzez realizacjC na czCWci dachu zielonych 
tarasów z zastosowaniem gatunków zimozielonych; 

  5) zastosowane rozwi>zanie techniczne, w tym zwi>zane 
z wentylacj>, klimatyzacj> i ogrzewaniem nie mog> 
pogorszyć standardów zamieszkania na terenach 
s>siednich, a urz>dzenia nalecy zlokalizować 
wewn>trz obiektu; 

  6) elewacje od strony ul. Płk Stanisława Ź>bka i Ogólnej 
powinny oddzielać wewnCtrzny ruch samochodowy na 
terenie UC od przestrzeni publicznej ulic. 

 
6. Zasady ochrony WrodowiskaŚ 

zabudowC nalecy kształtować i zabezpieczać tak, aby 
oddziaływanie terenu centrum handlowo-usługowego na 
otaczaj>c> zabudowC mieszkaniow> nie przekraczało 
standardów ochrony Wrodowiska. 

 
§ ńŃ. Ustalenia dla terenu MW1 (powierzchnia terenu - 

0,26 ha): 
 

1. Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna wraz z towarzysz>c> zieleni>, infrastruktur> 
techniczn> oraz obsług> komunikacji w zakresie 
wewnCtrznych dróg dojazdowych i miejsc postojowych. 

 
2. Wyznacza siC nieprzekraczaln> liniC zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej o przebiegu okreWlonym na 
rysunku planu. 

 
3. WysokoWć budynku mieszkalnego nie moce 

przekraczać 5 kondygnacji. 
 
4. Miejsca postojowe nalecy realizować w granicach 

terenu MW1. 
 
5. WielkoWć powierzchni biologicznie czynnej powinna 

wynosić minimum 20 % ogólnej powierzchni terenu. 
 
6. Ustala siC wymóg ochrony akustycznej zgodnie z 

przepisami szczególnymi jak dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. 

 
§ ńń. Ustalenia dla MW2 (powierzchnia terenu 

- 3,63 ha): 
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1. Przeznaczenie - istniej>ca zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna wraz z towarzysz>c> zieleni>, infrastruktur> 
techniczn> oraz obsług> komunikacji w zakresie 
wewnCtrznych dróg dojazdowych i miejsc postojowych. 

 
2. Obowi>zuje zakaz lokalizowania nowej zabudowy. 
 
3. Dopuszcza siC mocliwoWć niewielkich przekształceM 

przy zachowaniu układu urbanistycznego osiedla oraz 
wysokoWci. 

 
4. Wskaanik intensywnoWci zabudowy na terenie MW2 

maksymalnie - 0,7. 
 
5. WielkoWć powierzchni biologicznie czynnej powinna 

wynosić minimum 30 % ogólnej powierzchni terenu. 
 
6. Miejsca postojowe nalecy realizować w granicach 

terenu MW2. 
 
7. W zagospodarowaniu terenu nalecy przewidzieć 

WcieckC rowerow> stanowi>c> poł>czenie odcinków trasy 
rowerowej z ul. WiWlickiej poprzez ul. byrardowsk>, z jej 
kontynuacj> w ul. Lubelskiej. 

 
8. Ustala siC wymóg ochrony akustycznej zgodnie z 

przepisami szczególnymi jak dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. 

 
§ ń2. Ustalenia dla terenu PO (powierzchnia terenu - 

0,26 ha): 
 
1. Przeznaczenie - przestrzeM ogólnodostCpna dla 

ruchu pieszego stanowi>ca uzupełnienie architektury 
frontowej elewacji centrum handlowo-usługowego, 
wyposacona w elementy małej architektury, rzeaby, 
kompozycje rócnych form zieleni i wody oraz posadzki i 
oWwietlenie. 

 
§ ń3. Ustalenia dla terenu ITE 1 (powierzchnia terenu - 

0,15 ha): 
 
1. StacjC prostownikow> tramwajów, zlokalizowan> na 

terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ITE 1 
przeznacza siC do zachowania. 

 
2. Dopuszcza siC warunkowane wymogami 

eksploatacyjnymi przekształcenia i rozbudowC w 
granicach ucytkowania jak na rysunku. 

 
3. Granice te okreWlono na rysunku planu. 
 
§ ń4. Ustalenia dla terenu ITE 2 (powierzchnia terenu - 

0,0027 ha): 
 
1. Ustala siC teren infrastruktury technicznej - 

elektroenergetyka, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem ITE 2 dotychczasowe ucytkowanie. 

 
2. Przebieg sieci elektroenergetycznej nalecy 

zachować jako podziemny. 
 

§ ń5. Ustalenia dla terenu ITE 3 (powierzchnia terenu - 
0,0024 ha): 

 
1. Ustala siC teren infrastruktury technicznej - 

elektroenergetyka, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem ITE 3 dotychczasowe ucytkowanie. 

 
2. Przebieg sieci elektroenergetycznej nalecy 

zachować jako podziemny. 
 
§ ń6. Ustalenia dla terenów komunikacji i obsługi 

komunikacji: 
 
1. KlasyfikacjC funkcjonaln> i podstawowe parametry 

ulic ustala siC nastCpuj>coŚ 
  1) ulica oznaczona na rysunku planu symbolem KDL 1/2: 

ulica lokalna, dwukierunkowa, jednojezdniowa o 
dwóch pasach ruchu, z dwustronnym chodnikiem i 
Wcieck> rowerow> o normatywnej szerokoWci po 
zachodniej stronie jezdni; 

  2) ulica oznaczona na rysunku planu symbolem  
1 KDD 1/2: ulica dojazdowa dwukierunkowa, 
jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, z 
dwustronnym chodnikiem i Wcieck> rowerow> o 
normatywnej szerokoWci po istniej>cej, zachodniej 
stronie jezdni; 

  3) ulica oznaczona na rysunku planu symbolem 2 KDD 
1/2: ulica dojazdowa dwukierunkowa, jednojezdniowa 
o dwóch pasach ruchu, z dwustronnym chodnikiem. 

 
Rozdział 3 

USTALźNIA KOLCOWź 
 

§ ń7. StawkC procentow> słuc>c> do naliczania opłaty 
od wzrostu wartoWci nieruchomoWci w zwi>zku z 
uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, pobieran> na podstawie art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, ustala siC na 30 % 
wzrostu wartoWci nieruchomoWci na obszarze objCtym 
ustaleniami planu. 

 
§ ń8. Wykonanie uchwały powierza siC Prezydentowi 

Miasta. 
 
§ ń9. Traci moc Uchwała Nr XXV/443/97 Rady 

Miejskiej w źlbl>gu z dnia 12 czerwca 1997 r. zmieniona 
Uchwał> Nr VIII/228/99 z dnia 4 czerwca 1999 r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wydzielonego terenu w osiedlu 
ZAKRZEWO w odniesieniu do terenu znajduj>cego siC w 
granicach objCtych ustaleniami niniejszej uchwały, 
przedstawionych w zał>czniku graficznym do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2Ń. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od 

daty jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady Miejskiej w źlbl>gu 
Jerzy Wcisła 

 

 
 
 
 
________ 
* Skarga Wojewody WarmiMsko-Mazurskiego do Wojewódzkiego S>du Administracyjnego w Olsztynie 

- PN.0552.17.2011 z dnia 6 lipca 2011 r. 
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr VI/129/2011 
Rady Miejskiej w źlbl>gu 
z dnia 26 maja 2011 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do Uchwały Nr VI/129/2011 
Rady Miejskiej w źlbl>gu 
z dnia 26 maja 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wydzielonego terenu w osiedlu Zakrzewo w źlbl>gu. 
 

W trakcie pierwszego wyłocenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego 
terenu w osiedlu Zakrzewo w źlbl>gu do publicznego wgl>du w okresie od dnia 02 sierpnia do dnia 30 sierpnia 2010 roku 
oraz w terminie wnoszenia uwag wyznaczonym w obwieszczeniu na dzieM 13 wrzeWnia 2010 roku, zgodnie z procedur> 
okreWlon> 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 póan. zm.), do projektu planu wniesiono 5 pism z uwagami. W wyniku rozpatrzenia, czCWć uwag nie 
została uwzglCdniona przez Prezydenta Miasta. 
 
Uwagi, nieuwzglCdnione przez Prezydenta Miasta źlbl>g dotycz>Ś 
 

1.  Wnosz>cyŚ „Społem” PSS ul. Pływacka 25, źlbl>gś 
 źlbl>ska Rada Gospodarcza „bUŁAWY”, ul. Grunwaldzka 6, źlbl>gś 

  TreWć uwagi: 
  Wnosz>, aby Radni Miasta źlbl>ga w sposób obiektywny i rzetelny dokonali identyfikacji czynników, które decyduj> o   

sile i słaboWci oraz o szansach i zagroceniach wynikaj>cych z realizacji planowanych inwestycji. 
 
2.  Wnosz>cyŚ Członkowie Stowarzyszenia Gildii Kupców buławskich, ul. Płk Stanisława Ź>bka 134, źlbl>gś 
     TreWć uwagi: 
     Wnosz> protest i krytyczne stanowisko przeciwko decyzji władz samorz>dowych miasta, dotycz>cych zmiany planu      

zagospodarowania przestrzennego, umocliwiaj>cej rozbudowC istniej>cego Centrum Handlowego „Carrefour” na całej 
powierzchni obecnego parkingu od strony ulic: Ogólnej i Płk Ź>bka. 

 
3. Wnosz>cyŚ mieszkaniec zabudowy wielorodzinnej zawartej w jednostce planu MW2, członek Wspólnoty Mieszkaniowej 

NieruchomoWci przy ul. byrardowskiej 77. 
      TreWć uwagi: 
      Rozbudowa obiektu CH „OżROŹY” wWród zwartej zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej jest złym pomysłem, gdyc  

znacznie utrudni i pogorszy komfort i ucytkowanie lokali mieszkalnych, jest to duce osiedle i takie niech pozostanie. W 
zwi>zku z tym złocony został protest przeciwko zmianie m.p.z.p. wydzielonego terenu w osiedlu Zakrzewo w źlbl>gu. 

 
W trakcie drugiego wyłocenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego 

terenu w osiedlu Zakrzewo w źlbl>gu do publicznego wgl>du w okresie od 10 lutego do 10 marca 2011 roku w terminie 
wnoszenia uwag wyznaczonym w obwieszczeniu na dzieM 24 marca 2011 roku, zgodnie z procedur> okreWlon> 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 póan. 
zm.), do projektu planu wniesiono 8 pism z uwagami. W wyniku rozpatrzenia, uwagi nie zostały uwzglCdnione przez 
Prezydenta Miasta. 
 
Uwagi, nieuwzglCdnione przez Prezydenta Miasta źlbl>g dotycz>Ś 
 

1. Wnosz>cyŚ „źLZAM „MARKźT” Spółka z o.o. w Warszawie, Oddział w źlbl>gu, 
Al. Grunwaldzka 2, 82 - 300 źlbl>g 

           TreWć uwagi:  
Wyraca sprzeciw wobec rozbudowy CH OGRODY. Uwaca, ce obecny stan zabudowy jest „domkniCty” pod wzglCdem 
estetycznym i dobrze funkcjonuj>cy w obrCbie infrastruktury drogowej i mieszkaniowej. 
Wskazuje, ic celem pierwszorzCdnym powinno być zagospodarowanie terenów o istotnej dla miasta lokalizacji, do tej 
pory z rócnych wzglCdów zaniedbanych, których potencjał nie jest wykorzystany i stanowi tzw. „czarne dziury” na 
mapie mocliwoWci inwestycyjnych miasta. Sugeruje opóanienie planowanej inwestycji w czasie stwierdzaj>c, ic nie 
wywoła to strat społeczno-ekonomicznych, a wrCcz przeciwnie pozwoli centrom nowo - budowanym „PORTO” i 
„LOTNISKO” wkomponować siC w krajobraz miejski. 

 
2.  Wnosz>cyŚ Centrum SpotkaM Europejskich „VWIATOWIŹ”, Pl. JagielloMczyka 1, 82 - 300 źlbl>g 
     TreWć uwagi:  

Wyraca obawy dotycz>ce uruchomienia kolejnego kompleksu kinowego w źlbl>gu w CH OGRODY. Przedstawia  
bezzasadnoWć powstania kolejnego kina twierdz>c, ic obecne dwa kina w źlbl>gu w pełni zaspokajaj> potrzeby 
mieszkaMców miasta, a kolejny odpływ widzów z kina „Vwiatowid” wpłynie bezpoWrednio na pogorszenie oferty kulturalnej 
Centrum kierowanej do elbl>can. 

 
3.  Wnosz>cyŚ Wspólnota Mieszkaniowa NieruchomoWci przy ul. byrardowskiej 83, 82 - 300 źlbl>g 
     TreWć uwagi:  

Wyraca sprzeciw wobec rozbudowy CH OGRODY w samym centrum ducego osiedla mieszkaniowego. Wspólnota 
Mieszkaniowa uwaca, ic rozbudowa CH OGRODY: 

        - obnicy walory widokowe, standard cycia poprzez zwiCkszone natCcenie ruchu pojazdów, a co za tym idzie wzrost   
hałasu, iloWci spalin oraz spowoduje uci>cliwoWci zwi>zane z parkuj>cymi samochodami klientów Centrum wokół ich 
posesji, 
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        -  zdecydowanie obnicy wartoWć rynkow> ich mieszkaM. 
Wspólnota zastrzega sobie prawo do roszczeM odszkodowawczych z tytułu pogorszenia standardu cycia, spadku 
wartoWci rynkowej mieszkaM a takce innych skutków negatywnych dla ich nieruchomoWci trudnych do oszacowania na 
tym etapie. 

 
4. Wnosz>cyŚ Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZAKRZźWO”, ul. Robotnicza 246, 82 - 300 źlbl>g 
    TreWć uwagi: Zwraca siC z proWb> o: 
       - uwzglCdnienie przy rozbudowie CH OGRODY interesu mieszkaMców zasobów zlokalizowanych w bezpoWrednim 

s>siedztwie, w szczególnoWci mieszkaMców budynku przy ul. Kalenkiewicza 1-6, którzy naraceni bCd> na 
zwiCkszenie poziomu hałasu technologicznego, komunikacyjnego i na wiCksz> skalC nic jest obecnie emisjC 
zanieczyszczenia powietrza spalinami pochodz>cymi z wzmoconego ruchu pojazdów samochodowych; 

       - dokonanie zabezpieczeM amortyzuj>cych w/w negatywne oddziaływania w uzgodnieniu ze SM „Zakrzewo” jako 
stron> postCpowaniaś 

Wyraca negatywne stanowisko w kwestii zmiany m.p.z.p. wydzielonego terenu w osiedlu Zakrzewo. 
 
5. Wnosz>cyŚ Arkadiusz Burczyk, ul. byrardowska 77/50, 82 - 300 źlbl>g, 

Prezes Zarz>du Wspólnoty Mieszkaniowej NieruchomoWci przy ul. byrardowskiej 77 w źlbl>gu 
     TreWć uwagi:  
     Wyracaj> sprzeciw wobec jakichkolwiek zmian w otoczeniu w/w nieruchomoWci, które mog> pogorszyć istniej>ce warunki, 

mikroklimat i komfort zamieszkania, a szczególnie przeciwko planowanej rozbudowie CH OGRODY. Wspólnota uwaca, ic 
planowana inwestycja m.in. zwiCkszy poziom hałasu komunikacyjnego i przemysłowego, emisjC zanieczyszczeM 
powietrza, pogorszy warunki naWwietlenia elewacji s>siaduj>cych budynków. 
Wyraca sprzeciw wobec montacu jakiejkolwiek stacji bazowej telefonii komórkowej. Zarz>d i mieszkaMcy nieruchomoWci 
wyracaj> gotowoWć spotkania siC z Inwestorem i przedstawicielem UM w celu negocjacji i przedstawienia szczegółowych 
rozwi>zaM uwzglCdnionych w projekcie budowlanym, spisanych protokólarnie przez Inwestora potwierdzone przez Miasto i 
wyegzekwowane w decyzji o pozwoleniu na budowC jak i w decyzji o pozwoleniu na ucytkowanie obiektu. 

 
6. Wnosz>cyŚ Gildia Kupców buławskich, ul. Płk Ź>bka 134, 82 - 300 źlbl>g 
    TreWć uwagi: Zgłaszaj> zastrzecenia: 

- rozbudowa CH OGRODY nie uwzglCdnia wpływu tej inwestycji na rozwój i warunki cycia wszystkich mieszkaMców 
źlbl>ga, a skutki jej oddziaływania nie s> powi>zane w planie z realizowan> inwestycj> PORTO 55; 

- prognoza oddziaływania na Wrodowisko zmiany m.p.z.p. wydzielonego terenu w osiedlu Zakrzewo jest niewiarygodna, 
gdyc opiera siC na nieaktualnych raportach oddziaływania tej inwestycji na Wrodowisko i komunikacjC w mieWcieś 
Wnosz> o: 

- opracowanie nowej prognozy oddziaływania na Wrodowisko do w/w planu; 
- opracowanie raportu wpływu tej inwestycji w powi>zaniu z inwestycj> PORTO 55 na lokalny rynek pracy; 
- opracowanie prognozy ruchu sieci ulicznej miasta źlbl>gś 
- opracowanie prognozy wpływu tej inwestycji na przesuniCcie funkcji kulturotwórczej centrum miasta w kierunku 

rozbudowanego centrum handlowego; 
- opracowanie raportu o kosztach remontów ulic; 
- kompleksowe opracowanie rozwi>zaM komunikacyjnych w ci>gu ulic ł>cz>cych centrum miasta z Modrzewin>. 

 
7. Wnosz>cyŚ źlbl>ska Rada Gospodarcza „bUŁAWY”, ul. Grunwaldzka 6, 82 - 300 źlbl>g 
    TreWć uwagi: Wnosi nastCpuj>ce uwagi: 

- projekt planu nie zawiera oceny wpływu długofalowych skutków degradacji Wrodowiska wynikaj>cych ze wzrostu 
stCcenia spalin i hałasu w miejscu zamieszkania ducej populacji ludnoWci źlbl>ga, szczególnie negatywnych efektów 
ich oddziaływania na poziom zdrowotnoWci mieszkaMców osiedla Zawada; 

- w projekcie planu nie uwzglCdniono skutków planowanej inwestycji dla lokalnego rynku pracy; 
- prezentowane w raportach analizy hałasu i spalin wykazuj> przekroczenie dopuszczalnych norm, mimo, ce bazuj> 

na badaniach, które utraciły cechy aktualnoWci a wiCc nie s> miarodajne (badania z lat 2005-2008 przed 
uruchomieniem linii tramwajowej); 

- przewidywane natCcenie komunikacyjne w ci>gu ulic Płk Ź>bka i Ogólnej nie zakłada perspektywy jego wzrostu w 
zwi>zku z przewidywan> zabudow> „Modrzewiny”ś 

- w planie nie uwzglCdniono realizacji Porto 55, które przyczyni siC w znacznym stopniu do zwiCkszenia obci>cenia 
komunikacyjnego na drogach dojazdowych; 

- brak oceny wpływu planowanej inwestycji na wartoWć lokalizacyjn> Modrzewiny z tytułu wzrostu utrudnieM 
komunikacyjnych dla tej czCWci miasta; 

- brak analizy ekonomicznej dla planowanej inwestycji ze strony docelowych strat b>da korzyWci dla budcetu miasta. 
Wnioskuj> o odst>pienie od procedury zmiany planu dla nieruchomoWci UC1, UC2, MW1, KDG2/2+T lub jego zawieszenie 
do czasu uruchomienia „Porto 55”, kompleksu handlowo-usługowego „Siódemka” na terenie lotniska oraz zabudowy 
„Modrzewiny”. 

 
8. Wnosz>cyŚ Stowarzyszenie „źL - CźNTRUM”, ul. Grunwaldzka 2, box Nr 74, 82 - 300 źlbl>g 
    TreWć uwagi: Stanowczo sprzeciwia siC planowanej rozbudowie CH OGRODY. 
 
Rada Miejska w źlbl>gu po przeanalizowaniu powycszych uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wydzielonego terenu w osiedlu Zakrzewo w źlbl>gu rozstrzyga, ic wniesione 
uwagi nie zostały uwzglCdnione. 
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Zał>cznik Nr 3 
do Uchwały Nr VI/129/2011 
Rady Miejskiej w źlbl>gu  
z dnia 26 maja 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania dla zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wydzielonego terenu w osiedlu Zakrzewo w źlbl>gu. 

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

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

 
1. W projekcie planu miejscowego ustala siC realizacjC zadaM własnych z zakresu budowy i modernizacji dróg publicznych 

w tym: 
• modernizacja drogi publicznej oznaczonej symbolem 1 KDD 1/2 i 2 KDD 1/2 wraz z chodnikami i odcinkiem Wciecki 

rowerowej, o ł>cznej powierzchni 1.878 m², 
 

2. Na wydatki zwi>zane z realizacj> w/w inwestycji zapisanych w projekcie planu miejscowego składaj> siCŚ 
• wydatki zwi>zane z kosztem modernizacji w/w dróg, w kwocie 268.600,00 zł. 

 
3. Ustalenia planu nie wskazuj> terminu realizacji opisanych wycej zadaM z zakresu infrastruktury technicznej. 

Modernizacja układu komunikacji publicznej nalecy do zadaM własnych gminy. 
Stan istniej>cy tej infrastruktury pozwala na prawidłowe funkcjonowanie układu komunikacji. Modernizacja opisanej 
infrastruktury moce być realizowana w rócnych formach finansowania. Preferuje siC współfinansowanie modernizacji tej 
infrastruktury na podstawie umowy w zwi>zku z rozbudow> centrum handlowo-usługowego, b>da przy pomocy 
dofinansowania ze Wrodków zewnCtrznych. 
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UCHWAŁA Nr X/63/11 

Rady Miejskiej w KCtrzynie 

z dnia 2 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie okreWlenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania lub rozkładania na raty nalecnoWci 
pieniCcnych maj>cych charakter cywilnoprawny przypadaj>cych Gminie Miejskiej KCtrzyn i jej jednostkom 

podległym, a takce okreWlenia warunków dopuszczalnoWci pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi 

stanowić bCd> pomoc publiczn> oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 
2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, 
poz. 675) oraz art. 59 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm. Dz. U. Nr 28, poz. 146, 
Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, 
Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w 
KCtrzynie uchwala, co nastCpujeŚ 

 
§ 1. 1. Uchwała okreWla zasady, sposób i tryb 

umarzania w całoWci lub w czCWci, odraczania i 
rozkładania na raty spłaty nalecnoWci pieniCcnych, 
maj>cych charakter cywilnoprawny zwanych dalej 

„nalecnoWciami przypadaj>cymi Gminie Miejskiej KCtrzyn i 
jej jednostkom podległym” od osób fizycznych, osób 
prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadaj>cych 
osobowoWci prawnej, zwanych dalej „dłucnikami” w 
przypadkach uzasadnionych wacnym interesem dłucnika 
lub interesem publicznym oraz wskazuje organ lub osobC 
do tego uprawnion>, a takce warunkami dopuszczalnoWci 
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga ta 
stanowić bCdzie pomoc publiczn>. 

 
2. Uchwały nie stosuje siC do nalecnoWci 

cywilnoprawnych powstałych w zwi>zku z realizacj> zadaM 
z zakresu administracji rz>dowej oraz innych zadaM 
zleconych Gminie Miejskiej KCtrzyn odrCbnymi ustawami. 
W przypadku takich nalecnoWci stosuje siC przepisy art. 55 
do 58 w zwi>zku z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych. 

 
§ 2. 1. NalecnoWci mog> być umarzane z urzCdu w 

całoWci lub w czCWci jeceli zachodzi jedna z nastCpuj>cych 
przesłanekŚ 
 
  1) dłucnik - osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiaj>c 

cadnego maj>tku albo pozostawiła maj>tek 


