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UCHWAŁA Nr LI/322/10  

Rady Miejskiej w Gołdapi 

z dnia 15 wrze �nia 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego  

Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Goł dap 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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,  
Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241), 
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, 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; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, 
poz. 1237; z 2009 r. Nr 220, poz. 1413) oraz Uchwały  
Nr XXXVII/237/09 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia  
30 czerwca 2009 r. w sprawie przyst�pienia  
do sporz�dzenia zmiany w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Gołdap zatwierdzonym 
uchwał� nr XXX/225/98 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 
06 kwietnia 1998r. uchwala si�, co nast�puje 
 

Rozdział 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci ze „Studium 

uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i  gminy Gołdap” uchwalonym uchwał� 
nr XXXIV/183/2001 Rady Miejskiej w  Gołdapi z  dnia  
24 maja 2001 r. uchwala si� zmian� w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Gołdap uchwalonym 
uchwał� nr XXX/225/98 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 
06 kwietnia 1998 r. 
 

2. Granicami planu obj�to teren poło�ony na północny-
zachód od miasta Gołdap, mi�dzy ulicami: Graniczn�, 
Ekonomiczn�, Przemysłow�, w bezpo�rednim s�siedztwie 
drogowego przej�cia granicznego Gołdap-Gusiew, 
o ł�cznej powierzchni ok. 35,0 ha. 

 
3. Na terenie obj�tym uchwalon� zmian� obowi�zuj� 

odr�bne akty prawne dotycz�ce działalno�ci Suwalskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

 
§ 2. 1. Plan składa si� z nast�puj�cych elementów 

podlegaj�cych uchwaleniu i opublikowaniu: 
 

  1) Ustale� stanowi�cych tre�� niniejszej uchwały; 
 
  2) Rysunku planu, stanowi�cego zał�cznik Nr 1 – w skali 

1: 1000; 
 
  3) Zał�cznika Nr 2 zawieraj�cego: 

a) rozstrzygni�cie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu, 

b) sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� 
do zada� własnych Gminy Gołdap oraz zasad ich 
finansowania. 

 
2. Dokumentacja planu składa si� z nast�puj�cych 

elementów nie podlegaj�cych uchwaleniu: 
 

  1) Ideogramu uzbrojenia terenu w skali 1:1000; 
 
  2) Opracowania ekofizjograficznego; 
 
  3) Prognozy oddziaływania na �rodowisko; 
 
  4) Prognozy skutków finansowych uchwalenia planu. 
 

§ 3. Ilekro� w ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o: 
 
  1) planie – nale�y przez to rozumie� zmian� miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, o którym 
mowa w § 1, ust. 1; 

 
  2) rysunku planu – nale�y przez to rozumie� graficzny 

zapis planu przedstawiony na mapie w skali 1:1000, 
stanowi�cy zał�cznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

 
  3) przepisach odr�bnych – nale�y przez to rozumie�, 

aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały, 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy 
bran�owe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem 
wynikaj�ce z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

 
  4) terenie jednostki planu – nale�y przez to rozumie� teren 

wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj�cymi, 
oznaczony symbolem cyfrowym i literowym; 

 
  5) tymczasowym sposobie zagospodarowania, urz�dzenia 

lub u�ytkowania terenu – nale�y przez to rozumie� 
dotychczasowe u�ytkowanie terenu do czasu 
zagospodarowania zgodnie z  przeznaczeniem 
ustalonym planem; 

 
  6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nale�y przez to 

rozumie� lini�, której nie wolno przekroczy� przez 
najdalej wysuni�te zewn�trzne lico �ciany budynku 
w poziomie parteru, przy czym ustalone na rysunku 
planu nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotycz� 
urz�dze� reklamowych, urz�dze� infrastruktury 
technicznej, stacji transformatorowych, obiektów małej 
architektury, urz�dze� pomocniczych, wiat, ramp, 
balkonów, podjazdów, schodów terenowych; 

 
  7) uci��liwo�ci – nale�y przez to rozumie� przekroczenie 

standardów jako�ci �rodowiska, w  tym zjawiska lub 
stany utrudniaj�ce �ycie albo dokuczliwe dla 
otaczaj�cego terenu, a  zwłaszcza hałas, wibracje, 
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zanieczyszczenia powietrza i  zanieczyszczenia 
odpadami, przekraczaj�ce obowi�zuj�ce normy; 

 
  8) obiekty towarzysz�ce zabudowie produkcyjno-

składowej – nale�y przez to rozumie� obiekty 
zwi�zane i wspomagaj�ce bran�� produkcyjno-
składow� działaj�c� na danym terenie tj.: obiekty 
biurowo-socjalne, o�rodki szkoleniowe, stołówki, sale 
konferencyjne, sale ekspozycyjne, parkingi itp.; 

 
  9) udział powierzchni biologicznie czynnej – nale�y przez 

to rozumie� minimalny, wyra�ony procentowo, 
stosunek powierzchni biologicznie czynnej do 
całkowitej powierzchni działki budowlanej; 

 
10) udział powierzchni zabudowy – nale�y przez to 

rozumie� maksymalny, wyra�ony procentowo, 
stosunek powierzchni zabudowy wszystkich obiektów 
budowlanych (liczony po obrysie zewn�trznym) 
poło�onych w obr�bie działki do całkowitej powierzchni 
działki budowlanej. 

 
§ 4. 1. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu s� obowi�zuj�cymi ustaleniami planu: 
 
  1) Granica opracowania planu, stanowi�ca jednocze�nie 

�ci�le okre�lon� lini� rozgraniczaj�c�; 
 
  2) Linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania; 
 
  3) Nieprzekraczalne linie zabudowy; 
 
  4) Symbole okre�laj�ce przeznaczenie terenów. 
 

2. Ustala si�, �e: 
 
  1) Linie rozgraniczaj�ce tereny o  ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania – opieraj�ce 
si� o granice geodezyjne lub wyznaczone 
w niniejszym planie - nie mog� ulec przesuni�ciu bez 
zmiany niniejszego planu; 

 
  2) Linie rozgraniczaj�ce tereny o  tym samym 

przeznaczeniu - zasady podziału na działki budowlane 
– wskazuj� mo�liwo�� oraz zasad� podziału na działki 
i nie s� obligatoryjne; 

 
  3) Oznaczenia liniowe urz�dze� sieciowych 

przedstawione na ideogramie uzbrojenia terenu 
okre�laj� zasad� i orientacyjny przebieg, który mo�e 
by� korygowany lub zmieniany na etapie projektu 
budowlanego. 
 
§ 5. Przedmiotem ustale� planu s�: 

 
  1) Tereny produkcyjno-składowe, oznaczone na rysunku 

planu symbolem P; 
 
  2) Teren zieleni izolacyjnej, oznaczony na rysunku planu 

symbolem ZI; 
 
  3) Tereny komunikacji publicznej, oznaczone na rysunku 

planu symbolem KD; 
 
  4) Tereny komunikacji wewn�trznej, oznaczone na 

rysunku planu symbolem KDW; 
 
  5) Tereny urz�dze� infrastruktury technicznej, oznaczone 

na rysunku planu symbolem E. 

Rozdział 2. 
USTALENIA DLA CAŁEGO OBSZARU  

OBJ�TEGO PLANEM 
 
§ 6. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony 

i kształtowania ładu przestrzennego. 
 

1. Zakłada si� rozwój terenów Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, Podstefy Gołdap w dostosowaniu do 
wykształconych układów przestrzennych oraz zachowania 
wymogów ładu przestrzennego. 
 

2. Utworzenie czytelnego układu komunikacyjnego ulic 
(dróg) oraz przeznaczenia poszczególnych terenów 
zgodnie z  okre�lonymi na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj�cymi. 

 
3. Dla zabudowy produkcyjno-składowej – powierzchnia 

działek ma zapewni� zabezpieczenie potrzeb parkingowych 
i  zieleni oraz wła�ciwego kształtowania zabudowy 
dostosowanej do skali otaczaj�cego krajobrazu. 
 

4. W  obszarze opracowania planu obowi�zuje 
zapewnienie warunków umo�liwiaj�cych prowadzenie 
akcji ratowniczych przeciwpo�arowych, poprzez 
zapewnienie zaopatrzenia w  wod� do celów 
przeciwpo�arowych oraz dróg przeciwpo�arowych, 
zgodnie z  przepisami szczególnymi. Dopuszcza si� 
zapewnienie zaopatrzenia w  wod� do celów 
przeciwpo�arowych z dodatkowych �ródeł: budowa 
zbiorników przeciwpo�arowych, studni gł�binowych. 
 

5. Podstawowe zasady kształtowania ładu 
przestrzennego zostały okre�lone w  ustaleniach 
szczegółowych poprzez ustalenie linii zabudowy, 
parametry i  wska�niki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenów, ustalone dla ka�dego 
z wydzielonych terenów. 

 
§ 7. Ustalenia dotycz�ce ochrony �rodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego. 
 

1. W stosunku do realizacji inwestycji mog�cych 
znacz�co oddziaływa� na �rodowisko wymagane jest 
przeprowadzenie post�powania w sprawie oceny 
oddziaływania przedsi�wzi�cia na �rodowisko - zgodnie 
z przepisami odr�bnymi. 
 

2. Uci��liwo�ci i  szkodliwo�ci wywołane przez 
działalno�ci zwi�zane z  przeznaczeniem obszarów, 
w zakresie emisji zanieczyszcze�: wód i  powietrza, 
zwi�zków złowonnych, hałasu i  wibracji, promieniowania 
szkodliwego dla ludzi i  �rodowiska w tym powstawania 
odpadów, wymagaj� stosowania urz�dze� maj�cych na 
celu eliminowanie lub ograniczenie uci��liwo�ci oraz 
zachowania parametrów okre�lonych w  przepisach 
odr�bnych. 
 

3. Ograniczenia emisji pyłów i  gazów poprzez 
podł�czenia do istniej�cych �ródeł ciepła lub stosowanie 
paliw proekologicznych w lokalizowanych kotłowniach 
(np. pompy ciepła, olej opałowy, gaz). 

 
4. Nakaz wyposa�enia w  separatory substancji 

ropopochodnych systemów odprowadzania wód opadowych 
z powierzchni parkingów i placów postojowych. 
 

5. Tworzenie pasów zieleni izolacyjnej wzdłu� ci�gów 
komunikacyjnych i  granic działek celem ograniczenia 
uci��liwo�ci hałasu od pojazdów samochodowych. 
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6. Brak kwalifikacji terenów obj�tych ochron� 
akustyczn�. 

 
§ 8. Ustalenia dotycz�ce ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
 

1. Teren obj�ty planem nie jest obj�ty ochron� 
konserwatorsk�. 

 
2. W granicach planu nie wyst�puj� zabytki budownictwa 

wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków. 
 
3. W  granicach planu nie wyst�puj� zabytki 

nieruchome uj�te w  gminnej ewidencji zabytków. 
 
4. W  granicach opracowania planu nie wyst�puj� 

udokumentowane stanowiska archeologiczne. 
 
5. W  przypadku natrafienia w  trakcie prowadzenia 

robót budowlanych lub ziemnych na przedmiot, co do 
którego istnieje przypuszczenie, i� jest on zabytkiem, 
nale�y: 
 
  1) Wstrzyma� wszelkie prace mog�ce uszkodzi� lub 

zniszczy� odkryty przedmiot; 
 
  2) Zabezpieczy� ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 
 
  3) Niezwłocznie zawiadomi� o tym fakcie Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków Delegatura w Ełku lub 
burmistrza miasta. 

 
§ 9. Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
 

1. Plan wyznacza na cele publiczne tereny: 
 
  1) Dróg (ulic) publicznych, oznaczonych na rysunku 

planu symbolem KD; 
 
  2) Zieleni izlolacyjnej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 2ZI; 
 
  3) Tereny przeznaczone na cele infrastruktury technicznej, 

oznaczone na rysunku planu symbolem E. 
 

2. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
przestrzeni publicznych, w  tym nakazy, zakazy, 
dopuszczenia i  ograniczenie w  zagospodarowaniu 
terenów okre�lono w ustaleniach szczegółowych. 
 

§ 10. Ustalenia dotycz�ce granic i  sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj�cych 
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odr�bnych 
 

1. Teren obj�ty granicami planu poło�ony w obszarze 
ochrony uzdrowiskowej w stefie ochronnej „C”, w której 
obowi�zuje: 
 
  1) Zakaz lokalizowania uci��liwych obiektów budowlanych 

w  tym zakładów przemysłowych; 
 
  2) Prowadzenia działa� maj�cych wpływ na fizjografi� 

uzdrowiska i  jego zagro�enie przestrzenne lub 
wła�ciwo�ci lecznicze klimatu; 

 
  3) Zakaz nieplanowanego wyr�bu drzew; 
 
  4) Prowadzenia działa� powoduj�cych niekorzystn� 

zmian� stosunków wodnych. 

  5) Urz�dzanie miejsc parkingowych i  postojowych 
podzielonych na boksy, oddzielonych od siebie zieleni�; 

 
  6) Utrzymanie pasów zieleni wysokiej wzdłu� ulic 

przylegaj�cych bezpo�rednio do wyznaczonej strefy 
ekonomicznej. 

 
2. W granicach opracowania planu nie ustala si� 

granic i sposobów zagospodarowania terenów 
nara�onych na niebezpiecze�stwo powodzi oraz 
zagro�onych osuwaniem si� mas ziemnych. 
 

3. Ustalenia w zakresie obrony cywilnej: 
 
  1) W budynkach przeznaczonych na pobyt powy�ej  

15 osób lub o zatrudnieniu powy�ej 15 pracowników 
nale�y przewidzie� mo�liwo�� wykonania ukry� 
w okresie podwy�szonej gotowo�ci obronnej RP, 
a dokumentacj� budowlan� uzgodni� z Szefem 
Obrony Cywilnej Województwa; 

 
  2) Istniej�ce i  projektowane stacje transformatorowe 

dostosowa� do systemu wygaszania o�wietlenia 
zewn�trznego; 

 
  3) Układ projektowanych i  modernizowanych dróg 

powinien spełnia� nast�puj�ce warunki: 
a) odpowiedni� szeroko�� uniemo�liwiaj�c� 

ewentualne zagruzowanie, 
b) poł�czenie z traktami przelotowymi zapewniaj�ce 

sprawn� ewakuacj� ludno�ci w okresie zagro�enia, 
c) bezpiecznego przejazdu dla pojazdów 

z niebezpiecznymi �rodkami chemicznymi. 
 

4. Ustalenia w  zakresie ochrony przeciwpo�arowej: 
 
  1) Istniej�ca i  projektowana komunikacja powinna 

umo�liwia� dojazd i dost�p dla jednostek ratowniczo-
ga�niczych stra�y po�arnej; 

 
  2) Projektowan� zabudow� nale�y realizowa� zgodnie 

z obowi�zuj�cymi warunkami technicznymi jakimi 
powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie; 

 
  3) Infrastruktura wodoci�gowa winna zapewnia� 

zaopatrzenie w wod� na cele przeciwpo�arowe. 
 

§ 11. Szczegółowe zasady i  warunki scalania 
i podziału nieruchomo�ci obj�tych planem miejscowym. 
 

1. W granicach opracowania planu nie wyznacza si� 
terenów wymagaj�cych procedury scalenia i podziału oraz 
terenów wymagaj�cych rehabilitacji istniej�cej zabudowy. 
 

2. Zasady i warunki podziału nieruchomo�ci: 
 
  1) Dopuszcza si� wtórny podział terenu, zmierzaj�cy  

do wydzielenia nowych działek budowlanych, 
o powierzchni nie mniejszej ni� 0,30 ha; 

 
  2) Dopuszcza si� ł�czenie działek maj�cych wspóln� 

granic� i zagospodarowanie przez jednego inwestora; 
 
  3) W przypadku ł�czenia działek obowi�zuj� zasady 

zabudowy i  zagospodarowania terenu zgodnie 
z ustaleniami szczegółowymi podanymi w Rozdziale 3. 
 
§ 12. Szczegółowe warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym 
zakaz zabudowy. 
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1. Zakazuje si� grodzenia terenów publicznych o  ile 
ustalenia szczegółowe dla poszczególnych obszarów 
zawarte w Rozdziale 3 Uchwały nie stanowi� inaczej. 

 
2. Lokalizacja reklam na terenach publicznych 

w formie zorganizowanej i ujednoliconej co do wielko�ci 
i jako�ci w odległo�ci nie mniejszej ni� 2,5 m od kraw�dzi 
jezdni oraz 15 m od kraw�dzi jezdni na skrzy�owaniu ulic. 
 

§ 13. Ustalenia dotycz�ce zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej. 
 

1. W  rozwi�zaniach komunikacji ustala si� jako 
obowi�zuj�ce: 
 
  1) Powi�zania z  układem zewn�trznym poprzez drogi 

publiczne oraz drogi wewn�trzne; 
 
  2) Obsług� komunikacyjn� działek budowlanych 

z istniej�cych i projektowanych dróg: 
a) lokalnych, oznaczonych na rysunku planu 

symbolem KD, 
b) wewn�trznych – oznaczonych na rysunku planu 

symbolem KDW; 
 
  3) Parkowanie pojazdów nale�y zapewni� w  granicach 

własnej działki. Dopuszcza si� mo�liwo�� parkowania 
na terenie dróg publicznych w sposób nieuci��liwy dla 
uczestników ruchu drogowego, u�ytkowników terenów 
s�siednich; 

 
  4) Przy projektowaniu miejsc parkingowych i postojowych 

nale�y uwzgl�dni� warunek podany w  § 10 ust. 1,  
pkt 5 niniejszej uchwały; 

 
  5) Dla terenów obj�tych planem ustala si� zasad� 

porz�dkowania i  rozbudowy systemu parkowania 
samochodów osobowych przy pomocy zalecanych 
wska�ników: 
a) dla obiektów produkcyjnych, składowych -  

25-45 m.p./100 zatrudnionych, 
b) dla biur, usług - 30 m.p./1000 m2 pow. u�ytkowej. 

 
2. W zakresie infrastruktury technicznej ustala si�: 

 
  1) Prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w liniach 

rozgraniczaj�cych dróg publicznych i wewn�trznych; 
 
  2) Dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury 

technicznej poza liniami rozgraniczaj�cymi dróg, za 
zgod� wła�ciciela terenu. 

 
3. Ustala si� nast�puj�ce zasady zasilania w energi� 

elektryczn�: 
 

  1) Nie wskazuje si� konkretnej lokalizacji projektowanych 
stacji transformatorowych SN/nn; stacje winny by� 
realizowane zgodnie z potrzebami na wydzielonych 
działkach budowlanych lub w ramach działki inwestora 
z zapewnionym dost�pem do drogi publicznej. 
Dokładn� lokalizacj� stacji transformatorowych nale�y 
okre�li� w projekcie budowlanym; 

 
  2) Wszystkie obiekty musz� by� podł�czone do  

sieci elektroenergetycznej i  posiada� przył�cze 
elektroenergetyczne umo�liwiaj�ce pobór energii 
elektrycznej w stopniu wystarczaj�cym dla obsługi 
funkcji i sposobu zagospodarowania; 

 

  3) Utrzymanie istniej�cych stacji transformatorowych, 
z dopuszczeniem mo�liwo�ci ich modernizacji lub 
likwidacji; 

 
  4) Dopuszcza si� lokalizowanie nowych stacji 

transformatorowych na działkach inwestorów, 
z zachowaniem warunków technicznych wydanych 
przez zarz�dc� sieci energetycznej; 

 
  5) W przypadku zaistnienia kolizji projektowanych obiektów 

z  istniej�cymi urz�dzeniami elektroenergetycznymi, 
urz�dzenia te mog� by� przebudowane przez ich 
wła�ciciela na wniosek inwestora, który wyst�pi do niego 
z wnioskiem o wydanie warunków przebudowy i zawrze 
z nim odpowiednie umowy; 

 
  6) Ustala si� przebiegi lokalnych linii elektroenergetycznych 

w liniach rozgraniczaj�cych dróg i ulic oraz poza 
pasem drogowym, w przypadku lokalizowania sieci 
w liniach rozgraniczaj�cych dróg ustala si� obowi�zek 
uzgadniania inwestycji z zarz�dc� drogi; 

 
  7) Rozbudow� sieci elektrycznej kablowej lub napowietrznej 

wraz z  niezb�dnymi urz�dzeniami technicznymi dla 
zasilania terenów nowego zainwestowania według 
technicznych warunków przył�czenia, z zachowaniem 
normatywnych odległo�ci od budynków i od innych sieci 
infrastruktury podziemnej; 

 
  8) Projektowane o�wietlenie uliczne i innych terenów 

publicznych realizowa� jako wydzielon� sie� kablow� 
zintegrowan� z  istniej�cym miejskim systemem 
o�wietleniowym przede wszystkim w  zakresie 
zaciemniania i wygaszania w okresie podwy�szonej 
obronno�ci Pa�stwa. 
 
4. Ustala si� nast�puj�ce zasady obsługi 

telekomunikacyjnej: 
 
  1) Obsług� telekomunikacyjn� nale�y rozwi�za� w oparciu 

o istniej�ce i projektowane sieci telefoniczne; 
 
  2) Sieci telefoniczne realizowa� w  oparciu o  linie 

kanalizacji telefonicznej i kable doziemne; 
 
  3) Przył�cza do poszczególnych budynków wykona� 

zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez 
administratora sieci; 

 
  4) Urz�dzenia telekomunikacyjne koliduj�ce z  

projektowan� zabudow� dostosowa� do projektowanego 
zagospodarowania przestrzennego i  przebudowa� 
zgodnie z warunkami administratora sieci; 

 
  5) Zakazuje si� budowy wolno stoj�cych wie� i masztów 

telefonii komórkowej, radiokomunikacyjnych, 
radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, dopuszcza si� 
monta� anten i wie� na obiektach produkcyjnych-
składowych. 

 
5. Ustala si� nast�puj�ce zasady zaopatrzenia w wod�: 

 
  1) Pobór wody dla potrzeb socjalno-bytowych 

i przeciwpo�arowych nale�y realizowa� z istniej�cych 
miejskich sieci wodoci�gowych; 

 
  2) Zaopatrzenie poszczególnych terenów w  oparciu 

o bezpo�rednie przył�cza do istniej�cej sieci 
wodoci�gowej, rozdzielczej oraz do nowej sieci 
w istniej�cych i projektowanych ulicach; 
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  3) Do budowy przewodów rozdzielczych nale�y 
rezerwowa� pasy terenu w  obr�bie linii 
rozgraniczaj�cych ci�gów komunikacyjnych; 

 
  4) W ulicach lokalnych i  dojazdowych sie� wodoci�gow� 

wyposa�y� w hydranty uliczne spełniaj�ce wymagania 
według przepisów szczególnych; 

 
  5) Zaopatrzenie w wod� dla potrzeb obiektów nale�y 

realizowa� zgodnie z  warunkami technicznymi 
wydanymi przez administratora sieci miejskich. 

 
6. Ustala si� nast�puj�ce zasady w zakresie realizacji 

kanalizacji sanitarnej: 
 
  1) Odprowadzenie �cieków sanitarnych i technologicznych 

z  projektowanej i  istniej�cej zabudowy planuje si� 
wył�cznie do miejskiej kanalizacji sanitarnej; 

 
  2) Odprowadzenie �cieków z  poszczególnych terenów 

w oparciu o  bezpo�rednie przył�cza do istniej�cych 
sieci oraz do nowej kanalizacji sanitarnej 
w istniej�cych i projektowanych ulicach; 

 
  3) Kanały sanitarne, jak równie� przył�cza musz� by� 

wykonane w technologii zapewniaj�cej szczelno��; 
 
  4) Kanały sanitarne nale�y układa� w  liniach 

rozgraniczaj�cych istniej�cych i  projektowanych 
ci�gów komunikacyjnych; 

 
  5) Przył�cza poszczególnych obiektów nale�y realizowa� 

zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez 
administratora sieci miejskich. 

 
7. Ustala si� nast�puj�ce zasady w zakresie realizacji 

kanalizacji deszczowej: 
 

  1) Wody opadowe z poszczególnych obszarów 
zagospodarowa� w obr�bie działek do czasu 
wybudowania sieci kanalizacji deszczowej; 

 
  2) Po uzbrojeniu terenu obj�tego planem w  sie� 

kanalizacji deszczowej wody opadowe odprowadza� 
kanałami grawitacyjnymi poprzez miejsk� sie� 
istniej�cych kanałów kanalizacji deszczowej; 

 
  3) Odprowadzenie wód z  poszczególnych terenów 

w oparciu o  bezpo�rednie przył�cza do sieci 
kanalizacji deszczowej w istniej�cych i projektowanych 
ulicach; 

 
  4) Dopuszcza si� powierzchniowe odprowadzenie wód 

deszczowych przy zachowaniu powierzchni 
przepuszczalnych w stopniu umo�liwiaj�cym 
zapewnienie przesi�kania wód deszczowych na 
u�ytkowanym terenie oraz do zapewnienia takiego 
ukształtowania terenu i zastosowania takich rozwi�za� 
technicznych aby uniemo�liwi� spływ wód na grunty 
s�siednie; 

 
  5) Jako�� odprowadzanych wód do gruntu lub odbiornika 

musi odpowiada� wymogom przepisów szczególnych; 
 
  6) Projektowane kanały deszczowe nale�y usytuowa� 

w liniach rozgraniczaj�cych ci�gów komunikacyjnych; 
 
  7) Kanały i  przył�cza musz� by� realizowane w technologii 

zapewniaj�cej szczelno��, a tym samym 
uniemo�liwiaj�cej oddziaływanie na wody gruntowe; 

  8) Przył�cza poszczególnych obiektów nale�y realizowa� 
zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez 
administratora sieci miejskich; 

 
  9) Odprowadzenie wód deszczowych z  terenów 

komunikacyjnych (dróg) projektuje si� do rowów 
odwadniaj�cych z  odprowadzeniem najni�szego 
punktu terenu, zlokalizowanego (poza terenem planu) 
w pobli�u skrzy�owania ul. Strefowej z drog� krajow� 
nr 65 Gołdap – Przej�cie graniczne. 

 
8. Ustala si� nast�puj�ce zasady w zakresie 

zaopatrzenia w ciepło: 
 

  1) Zaopatrzenie w ciepło na cele technologiczne oraz 
ogrzewanie budynków nale�y realizowa� z indywidualnych 
ekologicznych �ródeł ciepła spełniaj�cych wymagania 
okre�lone w przepisach szczegółowych; 

 
  2) Dopuszcza si� realizacj� lokalnych sieci cieplnych 

zasilaj�cych z jednego �ródła kilka budynków; 
 
  3) Dopuszcza si� do adaptacji i modernizacji istniej�ce 

lokalne zakładowe �ródła i sieci cieplne; 
 
  4) Docelowo zaopatrzenie w ciepło terenów budowlanych 

przewiduje si� z sieci cieplnej miejskiej w przyszło�ci 
wybudownej. Do czasu wybudowania sieci cieplnej 
miejskiej dopuszcza si� rozwi�zania indywidualne, 
lokalne; 

 
  5) Przył�cza poszczególnych obiektów do sieci cieplnej, 

nale�y realizowa� zgodnie z warunkami technicznymi, 
wydanymi przez administratora sieci. 

 
9. Ustala si� nast�puj�ce zasady w  zakresie realizacji 

zaopatrzenia w gaz: 
 

  1) Zaopatrzenie budynków w  gaz do czasu 
doprowadzeniu do miasta Gołdap gazu ziemnego 
i wykonania sieci miejskiej, odbywa� si� b�dzie 
z indywidualnych butli lub zbiorników; 

 
  2) W ci�gach projektowanych ulic, w chodnikach nale�y 

pozostawi� rezerw� terenu pod lokalizacj� przyszłych 
gazoci�gów dystrybucyjnych, gdzie wyznaczono strefy 
kontrolowane 1 m; 

 
  3) Przył�cza poszczególnych obiektów nale�y realizowa� 

zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez 
administratora sieci; 

 
  4) Dopuszcza si� ustalenie przebiegu trasy sieci gazowej 

wg innych tras ni� wskazane w ideogramie, 
w zale�no�ci od indywidualnych warunków 
technicznych inwestorów. 
 
10. Ustala si� nast�puj�ce zasady dotycz�ce 

gospodarki odpadami: 
 

  1) Wymóg składowania, zagospodarowania lub utylizacji 
odpadów, stosownie do ich charakteru na warunkach 
okre�lonych przez gmin� zgodnie z  przepisami 
odr�bnymi; 

 
  2) Na działkach budowlanych nale�y przewidzie� miejsca 

na pojemniki słu��ce do czasowego gromadzenia 
odpadów stałych z uwzgl�dnieniem mo�liwo�ci ich 
segregacji; 
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  3) Dopuszcza si� realizacj� zbiorczych pojemników 
umo�liwiaj�cych selektywn� zbiórk� odpadów 
obsługuj�cych zespół działek budowlanych. 

 
11. Ustala si� ogólne zasady dotycz�ce systemu 

zaopatrzenia w media: 
 
  1) System zaopatrzenia w media wymaga wykorzystania, 

rozbudowy i ewentualnej przebudowy istniej�cych 
urz�dze� i sieci wynikaj�c� z zapotrzebowania na 
media, utrzymania ich w nale�ytym stanie techniczno-
u�ytkowym oraz zastosowania nowych technologii 
i form usprawniaj�cych przesył; 

 
  2) Szczegółowy przebieg i usytuowanie sieci i urz�dze� 

infrastruktury technicznej nale�y ustali� w projekcie 
budowlanym, zgodnie z przepisami szczególnymi; 

 
  3) Dopuszcza si� budow� innych sieci i urz�dze� 

technicznych nie wymienionych w tek�cie uchwały 
w oparciu o obowi�zuj�ce przepisy szczególne bez 
konieczno�ci wprowadzania zmian w planie. 
 
§ 14. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów. 
  

1. Nie ustala si� terminów rozpocz�cia robót 
budowlanych na poszczególnych terenach okre�lonych 
liniami rozgraniczaj�cymi na zał�czniku graficznym. 
 

2. Tereny, dla których niniejszy plan ustala inne 
przeznaczenie mog� by� wykorzystywane w sposób 
dotychczasowy, do czasu zagospodarowania ich zgodnie 
z ustaleniami planu. 
 

3. Na terenach przewidzianych na poszerzenie 
i realizacj� dróg nie nale�y sadzi� drzew i zakłada� upraw 
wieloletnich. 
 

Rozdział 3. 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ �CE 

POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW OZNACZONYCH  
NA RYSUNKU PLANU 

 
§ 15. W projektach budowlanych nale�y uwzgl�dnia�: 

 
  1) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenów wyodr�bnionych liniami rozgraniczaj�cymi 
zgodnie z § 16 do § 23; 

 
  2) Ustalenia ogólne podane w  § 6, § 7, § 8  ust. 5,  

§ 10 do § 14; 
 
  3) Przepisy odr�bne. 
 

§ 16. Ustala si� tereny zabudowy, oznaczone na 
rysunku planu symbolem 1P, o powierzchni 26,49 ha 
 

1. Przeznaczenie terenu: 
 

  1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa produkcyjno 
– składowa; 

 
  2) Funkcja uzupełniaj�ca: obiekty towarzysz�ce zabudowie 

produkcyjno-składowej; 
 
  3) Przeznaczenie dopuszczalne - usługi rzemie�lnicze. 
 

2. Ustala si� nast�puj�ce warunki zagospodarowania 
terenu: 

  1) Nieprzekraczalne linie zabudowy: 
a) w odległo�ci 10 m od linii rozgraniczaj�cej dróg 

oznaczonych symbolem 1KD, 3KD, 4KD, zgodnie 
z rysunkiem planu, 

b) w odległo�ci 5 m od linii rozgraniczaj�cej dróg 
wewn�trznych, zgodnie z rysunkiem planu; 

 
  2) Poza wyznaczon� na rysunku planu nieprzekraczaln� 

lini� zabudowy, w tym na granicy działki, dopuszcza 
si� lokalizacj� portierni, małej architektury 
i infrastruktury technicznej; 

 
  3) Dojazd z dróg publicznych oznaczonych odpowiednio 

symbolami 1KD, 3KD, 4KD, 5KD lub poprzez drogi 
wewn�trzne oznaczone symbolami 2 KDW, 6 KDW; 

 
  4) Dopuszcza si� dokonywania nowych podziałów 

geodezyjnych pod warunkiem zapewnienia dost�pu do 
drogi publicznej dla wydzielonych działek oraz 
spełnienia warunków jakim powinny odpowiada� 
budynki i ich usytuowanie; 

 
  5) Udział powierzchni zabudowy 70%; 
 
  6) Udział powierzchni biologicznie czynnej 15%; 
 
  7) Ustala si� obowi�zek zasadzenia pasa zieleni 

wysokiej o  szeroko�ci minimum 2,0 m wzdłu� granic 
działek przylegaj�cych do dróg publicznych (ulic) 
oznaczonych symbolami 1KD, 3KD, 4KD; 

 
  8) Zasady lokalizowania ogrodze� od strony dróg 

publicznych: 
a) zakaz realizacji ogrodze� pełnych na rzecz 

ogrodze� lekkich, a�urowych, 
b) zakaz ogrodze� z  prefabrykowanych elementów 

betonowych, �elbetowych i  blachy z  wyj�tkiem 
ogrodze� placów budowy 

 
  9) W ramach działki nale�y zabezpieczy� miejsca 

parkingowe i  postojowe ustalone na podstawie 
wska�ników podanych w § 13 ust. 1 pkt 4 i 5. 
 
3. Ustala si� nast�puj�ce warunki kształtowania 

zabudowy: 
 
  1) Adaptuje si� istniej�ce obiekty i urz�dzenia nie 

koliduj�ce z przeznaczeniem podstawowym terenu, 
z mo�liwo�ci� ich remontów, rozbudowy i przebudowy; 

 
  2) Architektura projektowanych obiektów, wysoko��, 

gabaryty i materiały wyko�czeniowe winny wynika� 
z technologii produkcji. Wysoko�� całkowit� nowych 
obiektów, których rozwi�zania przestrzenne nie 
wynikaj� z  potrzeb technologicznych, nale�y 
ograniczy� do niskich w rozumieniu warunków 
technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich 
usytuowanie; 

 
  3) Dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu połaci pod k�tem 30º-45º; dopuszcza si� 
dachy płaskie lub jednospadowe. 
 
§ 17. Ustala si� teren, oznaczony na rysunku planu 

symbolem 2 ZI, o powierzchni 0,59 ha. 
 

1. Przeznaczenie terenu: 
 
  1) Przeznaczenie podstawowe: teren zieleni izolacyjnej; 
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  2) Przeznaczenie dopuszczalne: obiekty małej 
architektury o charakterze parkowym. 

 
2. Ustala si� nast�puj�ce warunki zagospodarowania 

terenu: 
 

  1) Zakaz zabudowy obiektami budowlanymi za wyj�tkiem 
obiektów przeznaczenia dopuszczalnego; 

 
  2) Udział powierzchni biologicznie czynnej 80%; 
 
  3) Dost�p komunikacyjny z drogi publicznej oznaczonej 

symbolem 4KD. 
 

§ 18. Ustala si� tereny, oznaczone na rysunku planu 
symbolem 3E, 4E, o powierzchni całkowitej ok. 54 m2 

 
1. Przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury 

technicznej, obejmuj�cej naziemne stacje transformatorowe 
i urz�dzenia elektroenergetyczne. 

 
2. Ustala si� nast�puj�ce warunki zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 
 
  1) Zakaz zabudowy obiektami budowlanymi za wyj�tkiem 

obiektów przeznaczenia podstawowego; 
 
  2) Dost�p komunikacyjny z dróg publicznych; 
 
  3) Dopuszcza si� ogrodzenie terenu o wysoko�ci do  

1,80 m z elementów a�urowych. 
 

§ 19. Ustala si� tereny komunikacyjne, oznaczone na 
rysunku planu symbolem 1KD, 3KD, o  powierzchni 
całkowitej 5,16 ha. 
 

1. Przeznaczenie terenu: ulice, wyznaczaj�ce pas 
drogi publicznej klasy lokalnej „L”; 

 
2. Ustala si� linie rozgraniczaj�ce pasa drogowego 

o szeroko�ci 30,0 m, w  obr�bie granic opracowania 
i powierzchni oznaczonej na rysunku planu symbolem: 

 
  1) 1 KD w ci�gu ulicy Granicznej – 2,99 ha; 
 
  2) 3 KD w ci�gu ulicy Przemysłowej – 2,17 ha. 

 
3. W granicach pasa drogowego ulic nale�y 

zrealizowa� docelowo: 
 
  1) Jezdni� o szeroko�ci do 7,00 m; 
  
  2) Obiekty i  urz�dzenia małej architektury oraz 

urz�dzenia słu��ce utrzymaniu porz�dku; 
 
  3) Zatoki parkingowe i wiaty autobusowe; 
 
  4) Zjazdy na działki budowlane; 
 
  5) Uzbrojenie techniczne. 
 

4. Dla dróg (ulic) klasy „L” ustala si� nast�puj�ce 
parametry: 

 
  1) Drogi powinny mie� powi�zania z drogami wszystkich 

klas z ograniczeniami wynikaj�cymi z zapewnienia 
wymaganego poziomu bezpiecze�stwa ruchu 
drogowego; 

 

  2) Budowa zjazdu z drogi publicznej nale�y do 
wła�ciciela lub u�ytkownika nieruchomo�ci przyległej 
do drogi zgodnie z przepisami odr�bnymi. 

 
§ 20. Ustala si� teren komunikacyjny, oznaczony na 

rysunku planu symbolem 2KDW, o powierzchni 0,18 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: droga wewn�trzna dojazdowa. 

 
2. Parametry i zagospodarowanie pasa drogowego: 

 
  1) Linia rozgraniczaj�ca drogi 22,0 m zako�czonej 

placem nawrotowym o wymiarach 20,0 x 20,0 m; 
 
  2) Jedna jezdnia o szeroko�ci do 6,0 m; 
 
  3) Wydzielony, utwardzony jednostronny pas lub chodnik 

dla pieszych; 
 
  4) Dopuszcza si� zatoki do parkowania samochodów. 
 

§ 21. Ustala si� teren komunikacyjny, oznaczony na 
rysunku planu symbolem 4KD, o  powierzchni 1,94 ha 
w granicach opracowania. 
 

1. Przeznaczenie terenu: ulica Ekonomiczna, 
wyznaczaj�ca pas drogi publicznej klasy lokalnej „L”. 

 
2. Ustala si� linie rozgraniczaj�ce pasa drogowego 

o szeroko�ci 22,0-24,0 m. 
 
3. W  granicach pasa drogowego nale�y zrealizowa� 

docelowo: 
 
  1) Jezdni� o  szeroko�ci do 7,0 m; 
 
  2) Obiekty i  urz�dzenia małej architektury oraz 

urz�dzenia słu��ce utrzymaniu porz�dku; 
 
  3) Zatoki parkingowe i wiaty autobusowe; 
 
  4) Zjazdy na działki budowlane; 
 
  5) Uzbrojenie techniczne. 
 

4. Dla drogi (ulicy) klasy „L” ustala si� nast�puj�ce 
parametry: 

 
  1) Droga powinna mie� powi�zania z drogami wszystkich 

klas z  ograniczeniami wynikaj�cymi z  zapewnienia 
wymaganego poziomu bezpiecze�stwa ruchu 
drogowego; 

 
  2) Skrzy�owania z  ulicami Przemysłow�, Stefow� 

i Graniczn� nale�y projektowa� zgodnie z przepisami 
odr�bnymi. 
 
§ 22. Ustala si� teren komunikacyjny, oznaczony na 

rysunku planu symbolem 5KD, o  powierzchni 0,66 ha 
w granicach opracowania. 
 

1. Przeznaczenie terenu: ulica Strefowa, wyznaczaj�ca 
pas drogi publicznej klasy dojazdowej „D”. 

 
2. Dla drogi (ulicy) 5KD klasy „D” ustala si� 

nast�puj�ce parametry: 
 

  1) Adaptuje si� istniej�ce skrzy�owanie z ulic� Ekonomiczn�; 
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  2) Ustala si� linie rozgraniczaj�ce pasa drogowego 
o szeroko�ci 20,0-32,0 m. 
  
3. W granicach pasa drogowego nale�y zrealizowa� 

docelowo: 
 
  1) Jezdni� o szeroko�ci do 6,00 m; 
 
  2) Obustronne chodniki dla pieszych dla terenów 

zainwestowanych; 
 
  3) Obiekty i urz�dzenia małej architektury oraz 

urz�dzenia słu��ce utrzymaniu porz�dku; 
 
  4) Rowy odwadniaj�ce teren drogi; 
 
  5) Uzbrojenie techniczne. 
 

§ 23. Ustala si� teren komunikacyjny, oznaczony na 
rysunku planu symbolem 6KDW, o powierzchni 0,17 ha. 

 
1. Przeznaczenie terenu: ulica, wyznaczaj�ca pas 

drogi wewn�trznej. 
 

2. Ustala si� linie rozgraniczaj�ce pasa drogowego 
o szeroko�ci 12,0 m – 20,0 m. 
 

3. W granicach pasa drogowego nale�y zrealizowa� 
docelowo: 
 
  1) Jezdni� o szeroko�ci 5,0 – 6,0 m; 
 
  2) Wydzielony ci�g pieszy o szeroko�ci min. 3,0 m; 
 
  3) Plac manewrowy o wymiarach 20,0 x 20,0 m; 
 
  4) Uzbrojenie techniczne. 
 

4. Dopuszcza si�: 
 
  1) Wjazdy na działki przyległe; 

 
  2) Lokalizacj� zatok parkingowych wzdłu� jezdni. 
 

Rozdział 4 
Przepisy ko �cowe 

 
§ 24. Na podstawie art. 7  ust. 1  i ust. 2, pkt 2 i 5 

ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 
i le�nych (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze 
zmianami): przeznacza si� na cele niele�ne grunty le�ne 
na podstawie decyzji OGR. 6131-47/2007 Marszałka 
Województwa Warmi�sko-Mazurskiego z dnia 24 kwietnia 
2007 r. 
 

§ 25. Stwierdza si�, �e na terenach obj�tych zmian� 
planu nie b�dzie miał miejsca wzrost warto�ci 
nieruchomo�ci spowodowany uchwaleniem zmiany planu, 
a wi�c nie zachodz� okoliczno�ci wymagaj�ce naliczenia 
opłaty stosownie do art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
§ 26. W stosunku do terenów obj�tych niniejszym 

planem trac� moc ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Gołdap uchwalonym 
uchwał� nr XXX/225/98 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 
06 kwietnia 1998 r. oraz jego zmian� uchwalon� uchwał� 
nr XII/64/2007 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 12 lipca 
2007 r. (Dz. Urz. Woj. Warmi�sko-Mazurskiego Nr 138, 
poz. 1826). 

 
§ 27. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 

Gołdapi. 
 
§ 28. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 

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

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej 
Remigiusz Karpi�ski 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr LI/322/10 
Rady Miejskiej w Gołdapi 
z dnia 15 wrze�nia 2010 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr LI/322/10 
Rady Miejskiej w Gołdapi 
z dnia 15 wrze�nia 2010 r. 

 
Rozstrzygni �cie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.  

 
Zgodnie z 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, 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; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237; z 2009 r.  
Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska w Gołdapi rozstrzyga, co nast�puje: 
 
  - w zwi�zku z brakiem uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Gołdap, wyło�onego do publicznego wgl�du wraz z prognoz� oddziaływania na 
�rodowisko, nie rozstrzyga si� o sposobie ich rozpatrzenia. 

 
Sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy 
miejskiej oraz zasadach ich finansowania. 

Zgodnie z 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, 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; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237; z 2009 r. Nr 220, 
poz. 1413) w projekcie zmiany planu miejscowego nie projektuje si� realizacji zada� własnych z zakresu infrastruktury 
technicznej oraz dróg publicznych. W sporz�dzonej dla potrzeb planu miejscowego prognozie skutków finansowych nie 
przewiduje si� kosztów budowy dróg publicznych oraz kosztów realizacji infrastruktury technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 

2343 

UCHWAŁA Nr XXX/694/2010 

Rady Miejskiej w Elbl �gu 

z dnia 16 wrze �nia 2010 r. 

 

w sprawie przekształcenia zakładu bud �etowego pod nazw � „Zarz �d Zieleni Miejskiej w Elbl �gu”,  

w jednostk � bud �etow � pod nazw � „Zarz �d Zieleni Miejskiej w Elbl �gu” i nadania statutu jednostce. 

 
Na podstawie art. 16 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  
Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123,  
poz. 835) oraz art. 87 ust. 1 pkt 2, art. 88 ust. 1 pkt 2,  
ust. 2 i ust.3 oraz art. 100 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. Przepisy wprowadzaj�ce ustaw� o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, 
z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685), Rada Miejska 
w Elbl�gu uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1. Z dniem 31 grudnia 2010 r. likwiduje si� zakład 

bud�etowy pn. „Zarz�d Zieleni Miejskiej w Elbl�gu” zwany 
dalej zakładem bud�etowym, w celu jego przekształcenia 
w jednostk� bud�etow� pn. „Zarz�d Zieleni Miejskiej 
w Elbl�gu” zwan� dalej jednostk� bud�etow�. 

 
§ 2. Utworzenie jednostki bud�etowej nast�puje 

z dniem 1 stycznia 2011 r. 
 

§ 3. Jednostce bud�etowej nadaje si� statut 
stanowi�cy zał�cznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 4. Pracownicy zakładu bud�etowego staj� si� 

pracownikami utworzonej jednostki bud�etowej 
zachowuj�c dotychczasowe warunki pracy i płacy. 

 
§ 5. Mienie znajduj�ce si� w u�ytkowaniu zakładu 

bud�etowego oddaje si� w zarz�d jednostce bud�etowej. 
 

§ 6. Nale�no�ci i zobowi�zania zakładu bud�etowego 
przejmuje jednostka bud�etowa 
 

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

§ 8. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego, z moc� obowi�zuj�c� od dnia 
1 stycznia 2011 r. 
 

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej w Elbl�gu  
Janusz Nowak 

 
 
 
 
 
 


