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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr LVIII/526/10 
Rady Miasta Ełku 
z dnia 31 sierpnia 2010 r. 

 
Rozstrzygni �cia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do pro jektu planu. 

 
Rada Miasta Ełku, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pó�n. zm.), po zapoznaniu si� z dokumentacj� formalno-prawn� dotycz�c� 
zmiany cz��ci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego w Ełku, zwanego „EŁK-
NORWIDA” rozstrzyga, co nast�puje: 

Udokumentowano, �e w czasie wyło�enia projektu zmiany cz��ci miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu poło�onego w Ełku, zwanego „EŁK-NORWIDA” oraz w obligatoryjnym terminie na składanie uwag   
tj. do dnia 9 sierpnia 2010 roku nie wpłyn�ły �adne uwagi dotycz�ce rozwi�za� zawartych w projekcie ww. planu. 
 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr LVIII/526/10 
Rady Miasta Ełku 
z dnia 31 sierpnia 2010 r. 

 
Rozstrzygni �cia o sposobie realizacji, zapisanych rozstrzygni �� w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nale �� do zadaB własnych gminy oraz zasad ich finansowania. 
 

 
Rada Miasta Ełku, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pó�n. zm.), po zapoznaniu si� z dokumentacj� formalno-prawn� dotycz�c� 
zmiany cz��ci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego w Ełku, zwanego „EŁK-
NORWIDA” rozstrzyga, co nast�puje: 

W granicach zmiany cz��ci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego w Ełku, zwanego 
„EŁK-NORWIDA” nie przewiduje si� realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� 
własnych gminy. 
 
 
 
 

2056 

UCHWAŁA Nr LVIII/533/10 

Rady Miasta Ełku 

z dnia 31 sierpnia 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego terenu poło �onego w Ełku, 

zwanego „EŁK-CIEPŁA”. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 
2000 r. Nr 142, poz. 159, z pó�n. zm.) oraz art. 15 ust. 2, 
art. 20 ust. 1, art. 29 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pó�n. zm.) 
Rada Miasta Ełku uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci z ustaleniami 

Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ełku, uchwalonego Uchwał� 
Nr XVIII/170/2000 Rady Miasta Ełku z dnia 26 kwietnia 
2000 roku, zmienionego Uchwałami Nr VIII/56/03 z dnia 
28 kwietnia 2003 roku oraz Nr LII/486/10 z dnia 
27 kwietnia 2010 roku Rady Miasta Ełku, uchwala si� 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu poło�onego w południowo-wschodniej cz��ci 
miasta Ełk, nazwanego „EŁK - CIEPŁA”, zwany dalej 
planem. 

 

2. Plan obejmuje obszar funkcjonalny zawarty 
w granicach terenu obj�tego planem, o powierzchni 
około 27,73 ha, oznaczony w Studium uwarunkowa� 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ełku, jako jednostka C, niewymagaj�cy uzyskania zgody 
na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i niele�ne. 

 
3. Obszar obj�ty planem zawiera tereny Suwalskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej, której zasady 
zagospodarowania okre�laj� odr�bne przepisy. 

 
4. Celem regulacji prawnych zawartych w ustaleniach 

planu jest ustalenie lokalizacji obiektów handlowych, 
ustalenie przeznaczenia terenów i sposobów ich 
zagospodarowania w zakresie i granicach okre�lonych 
Uchwał� Nr XXXVI/348/09 Rady Miasta Ełku z dnia 
28 kwietnia 2009 roku w sprawie przyst�pienia do 
opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, zwanego „EŁK-CIEPŁA” na obszarze 
poło�onym w obr�bie 2 - Ełk 2 Miasta Ełku. 
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5. Plan składa si� z nast�puj�cych elementów, 
stanowi�cych integralne cz��ci uchwały: 
 
  1) ustale� planu, stanowi�cych tre�� niniejszej uchwały, 
 
  2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowi�cego 

zał�cznik nr 1 do niniejszej uchwały, 
 
  3) rozstrzygni�cia o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu, stanowi�cego 
zał�cznik nr 2 do niniejszej uchwały, 

 
  4) rozstrzygni�cia o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, stanowi�cego 
zał�cznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 
Rozdział I 

Ustalenia ogólne dla całego obszaru obj �tego 
planem 

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

planu s� obowi�zuj�cymi ustaleniami planu: 
 
  1) granice terenu obj�tego planem, 
 
  2) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym sposobie 

u�ytkowania - obowi�zuj�ce i orientacyjne, 
 
  3) sposób u�ytkowania terenów (obszary funkcjonalne), 

oznaczone symbolami literowymi i cyfrowo-
literowymi, 

 
  4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 
 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 1, pełni� funkcje informacyjne lub 
orientacyjne. 

 
§ 3. Ilekro� w przepisach niniejszej uchwały i rysunku 

planu jest mowa bez bli�szego okre�lenia o: 
 
  1) planie - nale�y przez to rozumie� ustalenia i rysunek 

planu, o których jest mowa w § 1 niniejszej uchwały. 
 
  2) terenie - nale�y przez to rozumie� obszar 

o okre�lonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku 
planu liniami rozgraniczaj�cymi; 

 
  3) linii rozgraniczaj�cej - nale�y przez to rozumie� lini� 

oddzielaj�c� tereny o ró�nych funkcjach lub ró�nych 
zasadach zagospodarowania oraz ulice i drogi 
publiczne; 

 
  4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale�y przez to 

rozumie� lini�, której nie mo�e przekroczy� �ciana 
budynku, nie dotyczy ona natomiast: balkonów, 
wykuszy i daszków wysuni�tych mniej ni� 0,9 m oraz 
elementów przedwej�ciowych, jak: podesty, schody, 
pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Odległo�ci 
i usytuowanie budynków od granic działek 
w miejscach nie ograniczonych nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy, reguluj� obowi�zuj�ce przepisy 
budowlane, 

 
  5) budowie - nale�y przez to rozumie� wykonanie 

obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu, a tak�e 
odbudow�, rozbudow�, nadbudow� obiektu 
budowlanego, 

  6) przebudowie - nale�y przez to rozumie� wykonanie 
robót budowlanych, w wyniku których nast�puje 
zmiana parametrów u�ytkowych lub technicznych 
istniej�cego obiektu budowlanego, z wyj�tkiem 
charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, 
powierzchnia zabudowy, wysoko��, długo��, 
szeroko�� b�d� liczba kondygnacji, 

 
  7) maksymalnej wysoko�ci budynku - nale�y przez to 

rozumie� wysoko�� budynku mierzon� od poziomu 
terenu przy najni�ej poło�onym wej�ciu do budynku 
lub jego cz��ci, na pierwsz� kondygnacj� nadziemn�, 
do najwy�ej poło�onej kraw�dzi dachu nad najwy�sz� 
kondygnacj� u�ytkow�, 

 
  8) powierzchni zabudowy - nale�y przez to rozumie� 

powierzchni� rzutu poziomego budynków mierzon� 
po zewn�trznym obrysie �cian kondygnacji 
przyziemnej lub nadziemnej w przypadku, gdy jej 
obrys wyst�puje poza obrys kondygnacji przyziemnej; 
do powierzchni zabudowy zalicza si� równie� 
prze�wity, przej�cia oraz rampy, studzienki, wjazdy 
do gara�y itp. elementy budynku maj�ce oparcie na 
ziemi, 

 
  9) powierzchni terenu biologicznie czynnego - nale�y 

przez to rozumie� grunt rodzimy pokryty ro�linno�ci� 
lub wod� powierzchniow� na działce budowlanej, 
a tak�e 50 % sumy nawierzchni tarasów 
i stropodachów, urz�dzonych jako stałe trawniki lub 
kwietniki na podło�u zapewniaj�cym ich naturaln� 
wegetacj�, o powierzchni nie mniejszej ni� 10 m2, 

 
  10) urz�dzeniach towarzysz�cych - nale�y przez to 

rozumie� urz�dzenia �ci�le zwi�zane 
z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu lub 
obiektów na terenie okre�lonym liniami 
rozgraniczaj�cymi, 

 
  11) usługa - rodzaj działalno�ci fizycznej lub 

intelektualnej, podejmowanej zwykle w celach 
zarobkowych, w celu zaspokojenia potrzeb innego 
człowieka lub organizacji. Usługa mo�e obejmowa� 
czynno�ci: od niematerialnych, jak porada 
techniczna, reprezentowanie kogo� przed urz�dem 
czy s�dem a� po wykonawstwo konkretnych 
przedmiotów, lecz nie na skal� przemysłow�, 

 
  12) handel - proces gospodarczy polegaj�cy na 

sprzeda�y, to znaczy na wymianie dóbr 
materialnych na pieni�dze, realizowany przez 
zawodowych po�redników, w celu osi�gni�cia 
zysku, 

 
  13) gastronomia - rodzaj działalno�ci gospodarczej, 

polegaj�cej na prowadzeniu otwartych zakładów 
�ywienia zbiorowego (np. restauracji, barów, 
stołówek itp.), 

 
  14) zabudowie usługowej - nale�y przez to rozumie� 

obiekty słu��ce zaspokajaniu potrzeb ludno�ci       
(w tym handlu i gastronomii) oraz obiekty, w których 
nie wytwarza si� dóbr materialnych na skal� 
przemysłowa tj. wieloseryjn�, 

 
  15) zabudowie przemysłowej - nale�y przez to rozumie� 

obiekty produkcyjne, słu��ce do wytwarzania dóbr 
materialnych na skal� przemysłow� tj. wieloseryjn�, 
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  16) przeznaczeniu podstawowym - nale�y przez to 
rozumie� takie przeznaczenia, które obowi�zuj� na 
danym obszarze, wyznaczonym liniami 
rozgraniczaj�cymi, 

 
  17) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale�y przez to 

rozumie� rodzaje przeznaczenia inne ni� 
podstawowe, które uzupełniaj�, wzbogacaj� 
przeznaczenie podstawowe lub przeznaczenie 
alternatywne, 

 
  18) dachach płaskich - nale�y przez to rozumie� dachy 

o spadku maksymalnie do 10°, 
 
  19) obiektach usługowych lub produkcyjnych 

uci��liwych dla �rodowiska - nale�y przez to 
rozumie� obiekt, w którym realizowane s� 
przedsi�wzi�cia, które s� wymienione 
w Rozporz�dzeniu Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2004 r. w sprawie okre�lenia rodzajów 
przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na 
�rodowisko oraz szczegółowych uwarunkowa� 
zwi�zanych z kwalifikowaniem przedsi�wzi�cia do 
sporz�dzenia raportu o oddziaływaniu na 
�rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z pó�n. zm.) 
dla realizacji których nale�y uzyska� decyzj� 
o �rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizacje przedsi�wzi�cia o której mowa w ustawie 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
�rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 
z pó�n. zm.) lub w innych obowi�zuj�cych 
przepisach o ochronie �rodowiska, 

 
  20) obiektach usługowych, lub produkcyjnych 

nieuci��liwych dla �rodowiska - nale�y przez to 
rozumie� obiekt, w którym realizowane s� 
przedsi�wzi�cia, które nie s� wymienione 
w Rozporz�dzeniu Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2004 r. w sprawie okre�lenia rodzajów 
przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na 
�rodowisko oraz szczegółowych uwarunkowa� 
zwi�zanych z kwalifikowaniem przedsi�wzi�cia do 
sporz�dzenia raportu o oddziaływaniu na 
�rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z pó�n. zm.); 
lub w innych obowi�zuj�cych przepisach o ochronie 
�rodowiska, 

 
  21) usługach nieuci��liwych - nale�y przez to rozumie� 

usługi, w których prowadzona działalno�� usługowa 
nie mo�e powodowa� przekroczenia 
dopuszczalnych standardów jako�ci �rodowiska 
poza działk� budowlan�, na której jest 
zlokalizowana oraz które nie s� przedsi�wzi�ciami 
mog�cymi znacz�co oddziaływa� na �rodowisko, 
wymienionymi w obowi�zuj�cych przepisach 
odr�bnych i nie s� zaliczane w my�l 
obowi�zuj�cych przepisów, do inwestycji mog�cych 
pogorszy� stan �rodowiska, 

 
  22) zabudowa wielkopowierzchniowa (usługowo-

handlowa) - rozumie si� przez to obiekt handlowy 
o powierzchni sprzeda�y przekraczaj�cej 2 000 m2, 

 
  23) działalno�ci usługowej - nale�y przez to rozumie� 

funkcj� usługow� jako działalno�� gospodarcz� 
mo�liw� do prowadzenia w budynku mieszkalnym 
(np. fryzjer, gabinety lekarskie, administracja, biura 
itp.), 

 

  24) urz�dzeniach infrastruktury technicznej - nale�y 
przez to rozumie� urz�dzenia z zakresu 
zaopatrzenia w wod�, odprowadzenia �cieków, 
elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa, 
telekomunikacji, 

 
  25) ekologicznych no�nikach energii cieplnej - nale�y 

przez to rozumie�: gaz płynny, olej opałowy nisko 
siarkowy, energi� elektryczn�, biomas� itp., 

 
  26) powierzchni sprzeda�y - nale�y rozumie� t� cz��� 

ogólnodost�pnej powierzchni obiektu handlowego 
stanowi�cego cało�� techniczno - u�ytkow�, 
przeznaczonego do sprzeda�y detalicznej, w której 
odbywa si� bezpo�rednia sprzeda� towarów /bez 
wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii 
oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza si� 
powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, 
ekspozycji wystawowej itp./, 

 
  27) terenie inwestycji - nale�y przez to rozumie� obszar 

zainwestowania w granicach jednej lub kilku działek 
przeznaczonych pod zabudow�, 

 
  28) drogach wewn�trznych - nale�y przez to rozumie� 

drogi niezaliczone do �adnej kategorii dróg 
publicznych, w szczególno�ci drogi obsługuj�ce 
projektowane zespoły zabudowy. Dojazd do 
nieruchomo�ci z drogi wewn�trznej wymaga 
prawnego zapewnienia jej dost�pu do drogi 
publicznej. 

 
  29) Inne okre�lenia wynikaj� z odr�bnych przepisów 

prawa budowlanego. 
 

§ 4. W obszarze opracowania wyró�nia si� 
nast�puj�ce rodzaje obszarów funkcjonalnych: 

- U - tereny zabudowy usługowej, 
- UC - tereny zabudowy wielkopowierzchniowych 

obiektów handlowych, 
- P - tereny zabudowy przemysłowej i składowej, 
- KDL - tereny dróg publicznych, 
- KDW - tereny dróg wewn�trznych. 

 
§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
1. Nale�y przestrzega� obowi�zuj�cych przepisów 

prawa odno�nie zachowania ładu przestrzennego, 
architektonicznego, ochrony warto�ci przyrodniczych. 
Wszelkie działania projektowe i realizacyjne 
zabezpieczaj�ce racjonalno�� i ład przestrzenny nale�y 
prowadzi� zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w         
§ 6-16 niniejszej uchwały, obowi�zuj�cymi normami 
i przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej. 

 
2. Budynki u�yteczno�ci publicznej nale�y sytuowa� 

w miejscach najmniej nara�onych na wyst�powanie 
hałasu i drga�, a je�eli one wyst�puj� i poziomy ich 
przekraczaj� warto�ci dopuszczalne, okre�lone 
w przepisach o ochronie przed hałasem i drganiami, 
nale�y stosowa� skuteczne zabezpieczenia. 

 
3. W granicach opracowania dopuszcza si� 

wznoszenie budynków wielkopowierzchniowych 
(usługowo-handlowych) o  powierzchni sprzeda�y 
powy�ej 2 000 m2. 
 

§ 6. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego. 
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1. Realizacja przedsi�wzi��, wymienionych 
w rozporz�dzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2004 r. w sprawie okre�lenia rodzajów przedsi�wzi��, 
mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowa� zwi�zanych z        
kwalifikowaniem przedsi�wzi�cia do sporz�dzenia 
raportu o oddziaływaniu na �rodowisko (Dz. U. Nr 257, 
poz. 2573 z pó�n. zm.), wymaga uzyskania decyzji o 
�rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj� 
przedsi�wzi�cia, o której mowa w ustawie z dnia 
7 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pó�n. zm.). 

 
2. Nale�y zabezpieczy� odpływ wód opadowych, 

w sposób chroni�cy teren obj�ty planem, przed erozj� 
wodn� oraz przed zaleganiem wód opadowych. 

 
3. W zakresie ochrony wód powierzchniowych 

i gruntowych, ustala si� obowi�zek odprowadzania 
�cieków z całego terenu obj�tego planem do kanalizacji 
sanitarnej. 

 
4. Zakłada si� gospodark� odpadami stałymi 

w oparciu o zorganizowane słu�by oczyszczania. 
Nakazuje si� gromadzenie odpadów w pojemnikach (w 
wydzielonych miejscach), na terenach, gdzie odpady te 
powstaj�, z mo�liwo�ci� ich selektywnej zbiórki. Wywóz 
odpadów odbywa� si� powinien na składowisko 
(docelowo - do zakładu unieszkodliwiania 
odpadów)zgodnie z zasadami utrzymania czysto�ci 
i porz�dku w mie�cie, wynikaj�cymi ze stosownych 
przepisów miejskich oraz ustawy o odpadach. 

 
5. Warto�ciowe zadrzewienia podlegaj� ochronie. 

Ewentualna działalno�� przy drzewostanie wymaga 
uzyskania stosownych decyzji na podstawie 
obowi�zuj�cych przepisów. 

 
6. Nale�y zapewni� minimalny wska�nik powierzchni 

terenu biologicznie czynnego, okre�lony dla 
poszczególnych obszarów funkcjonalnych wydzielonych 
w planie, 

 
7. W zakresie ochrony przed hałasem, nie ustala si� 

stref ochronnych. Nale�y stosowa� aktualnie 
obowi�zuj�ce przepisy dotycz�ce ochrony przed 
hałasem. 

 
§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
 
1. Teren obj�ty planem miejscowym nie jest obj�ty 

ochron� konserwatorsk�, nie wyst�puj� na nim obiekty 
zabytkowe i oraz obiekty dóbr kultury współczesnej. 

 
2. Na terenie obj�tym planem miejscowym nie 

wyst�puj� obiekty archeologiczne. 
 
§ 8. Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych. 
 
1. Ustala si�, �e na obszarze obj�tym planem w skład 

przestrzeni publicznych wchodz� ulice, dojazdy 
i parkingi, 

 
2. W zale�no�ci od potrzeb ustala si� mo�liwo�� 

wyznaczenia innych terenów przestrzeni publicznych, 
okre�lonych w ustawie o gospodarce nieruchomo�ciami 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2004 Nr 261, poz. 
2603). 

 
§ 9. Szczegółowe zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomo�ci obj�tych planem miejscowym. 
 
1. Zachowuje si� istniej�ce podziały geodezyjne, 

dopuszcza si� koryguj�ce podziały działek, słu��ce 
polepszeniu funkcjonalno�ci zagospodarowania działek 
istniej�cych. 

 
2. Dopuszcza si� wydzielanie nowych działek 

budowlanych, pod warunkiem zapewnienia obsługi 
komunikacyjnej i obsługi funkcjonalnej zgodnie 
z obowi�zuj�cymi przepisami prawa. 

 
3. Minimaln� szeroko�� nowo wydzielonej działki 

okre�la si� na 35 m. Minimaln� powierzchni� nowo 
wydzielonej działki okre�la si� na 1500 m2. 
 

4. Powierzchnia wydzielonej działki powinna 
zapewni� zabezpieczenie potrzeb parkingowych i zieleni 
oraz kształtowania zabudowy dostosowanej do funkcji. 

 
§ 10. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 

 
Szczególne warunki zagospodarowania obowi�zuj� 

w s�siedztwie linii energetycznych wysokiego napi�cia, 
ze wzgl�du na wytwarzane pole elektromagnetyczne. 
Zabudowa usługowa, składowa i przemysłowa 
realizowana w granicach opracowania planu, znajduj�ca 
si� w wykazie Rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2004 r. w sprawie przedsi�wzi�� mog�cych 
znacz�co oddziaływa� na �rodowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowa� zwi�zanych 
z kwalifikowaniem przedsi�wzi�cia do sporz�dzenia 
raportu o oddziaływania na �rodowisko, musi by� 
poprzedzona przeprowadzeniem post�powania 
w sprawie decyzji �rodowiskowej, o której mowa 
w przepisach ustawy Prawo ochrony �rodowiska. 
 

Rozdział II 
 

§ 11. Przeznaczenie terenów okre�laj� linie 
rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu lub 
ró�nych zasadach zagospodarowania, w tym: parametry 
i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, linie zabudowy, gabaryty 
obiektów i wska�niki intensywno�ci zabudowy. 

 
§ 11. 1. Ustalenia dla terenu zabudowy usługowej, 

oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U. 
 

A) Ł�czna powierzchnia terenu - ok. 20313 m2, 
 
B) Stan istniej�cy: teren zabudowany cz��ciowo 

budynkami usługowymi, 
 
C) Zasady kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu: 
 
  1) istniej�ce budynki pozostawia si� w dotychczasowym 

u�ytkowaniu, dopuszcza si� mo�liwo�� przebudowy 
istniej�cych budynków zgodnie z § 3, ust. 6, 

 
  2) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii 

rozgraniczaj�cych dróg - 6,0 m, linia zabudowy od 
strony ulicy Przemysłowej, ustanowiona ze wzgl�du 
na przebieg linii elektroenergetycznej 110kV, zgodnie 
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z § 14. pkt 1 niniejszej uchwały, wynosi od 40,0 m do 
43,0 m, 

 
  3) w odległo�ci mniejszej ni� 100 m od najbli�szej linii 

rozgraniczaj�cej ulicy Przemysłowej, zakazuje si� 
lokalizacji przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co 
oddziaływa� na �rodowisko, za wyj�tkiem 
przedsi�wzi�� dopuszczonych ustaleniami 
niniejszego planu, 

 
  4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50 % 

powierzchni działki wydzielonej, 
 
  5) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 

- 10 % powierzchni działki, 
 
  6) w granicach działek nale�y zapewni� miejsca 

postojowe dla samochodów - wg ustale� § 13 
niniejszej uchwały, 

 
  7) dopuszcza si� grodzenie posesji ogrodzeniami 

a�urowymi o wysoko�ci do 1,80 m, 
 
  8) dost�p do terenu zapewniaj� zjazdy z ulic 

oznaczonych: 3KDW, 5KDW, 7 KDW. Ilo�� 
dopuszczalnych zjazdów z ulicy 3 KDW-3, z ulicy 
5 KDW-4, z ulicy 7 KDW-4, 

 
  9) ustala si� nast�puj�ce parametry nowoprojektowanej 

zabudowy: 
a) maksymalna ilo�� kondygnacji nadziemnych - 

trzy, 
b) maksymalna wysoko�� budynku od poziomu 

terenu - 12,0 m, 
c) dachy budynków - płaskie o nachyleniu do 10°, 
d) dopuszcza si�, aby do 10 % powierzchni dachu 

budynku, miało k�t nachylenia połaci wi�kszy ni� 
10°, 

e) pokrycie dachów - blacha, materiał bitumiczny, 
dachówka, 

f) dopuszcza si� lokalizacj� obiektów budowlanych, 
nieb�d�cych budynkami, o wysoko�ci do 10,0 m 
od poziomu terenu,” 

g) dopuszcza si� lokalizacj� urz�dze� 
technologicznych, zwi�zanych z funkcj� danego 
obiektu, o wysoko�ci do 10,0 m od poziomu 
terenu, 

 
  10) zakazuje si� gromadzenia i składowania odpadów 

technologicznych na terenie odkrytym, poza 
obiektami do tego przeznaczonymi, 

 
  11) dopuszcza si� wydzielanie odpowiednich działek 

(mniejszych ni� okre�lone w § 9 pkt 3 niniejszej 
uchwały)pod lokalizacje stacji transformatorowych, 
lub innych urz�dze� infrastruktury technicznej, 

 
  12) dopuszcza si� wydzielanie nowych działek zgodnie 

z § 9 pkt 3 niniejszej uchwały. 
 
§ 11. 2. Ustalenia dla terenu zabudowy obiektu 
wielkopowierzchniowego, z dopuszczeniem innych usług, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 2UC: 
 
  A) Ł�czna powierzchnia terenu - ok. 20144 m2, 
 
  B) Stan istniej�cy: teren niezainwestowany 
 
 C) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

  1) teren przewidziany pod lokalizacj� obiektu 
wielkopowierzchniowego, 

 
  2) dopuszcza si� budow� innych obiektów usługowych, 

w tym handlu i gastronomii, 
 
  3) w odległo�ci mniejszej ni� 100 m od najbli�szej linii 

rozgraniczaj�cej ulicy Przemysłowej, zakazuje si� 
lokalizacji przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co 
oddziaływa� na �rodowisko, za wyj�tkiem 
przedsi�wzi�� dopuszczonych ustaleniami 
niniejszego planu, 

 
  4) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii 

rozgraniczaj�cych dróg - 6,0 m, linia zabudowy od 
strony ulicy Przemysłowej, ustanowiona ze wzgl�du 
na przebieg linii elektroenergetycznej 110kV, zgodnie 
z § 14. pkt 1 niniejszej uchwały, lecz nie mniej ni� 
40,0 m, 

 
  5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60 % 

powierzchni działki wydzielonej, 
 
  6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 

- 10 % powierzchni działki, 
 
  7) w granicach działek nale�y zapewni� miejsca 

postojowe dla samochodów - wg ustale� § 13 
niniejszej uchwały, 

 
  8) dost�p do terenu zapewniaj� zjazdy z ulic 

oznaczonych: 1KDL, 5KDW, 7 KDW. Ilo�� 
dopuszczalnych zjazdów z ulicy 1KDL - 3, z ulicy 
5KDW - 2, z ulicy 7KDW - 2, 

 
  9) ustala si� nast�puj�ce parametry nowoprojektowanej 

zabudowy: 
a) maksymalna ilo�� kondygnacji nadziemnych - 

trzy, 
b) maksymalna wysoko�� budynku od poziomu 

terenu - 15,0 m, 
c) dachy budynków - płaskie o nachyleniu do 10°, 
d) dopuszcza si�, aby do 10 % powierzchni dachu 

budynku, miało k�t nachylenia połaci wi�kszy ni� 
10°, 

e) pokrycie dachów - materiał dowolny, 
f) dopuszcza si� lokalizacj� obiektów budowlanych, 

nieb�d�cych budynkami, o wysoko�ci do 25,0 m 
od poziomu terenu,” 

g) dopuszcza si� lokalizacj� urz�dze� 
technologicznych, zwi�zanych z funkcj� danego 
obiektu, o wysoko�ci do 18,0 m od poziomu 
terenu, 

 
  10) architektura projektowanych obiektów - kształt, 

detale, rozwi�zania konstrukcyjne i rozwi�zania 
materiałowe powinny wynika� z technologii danego 
obiektu, 

 
  11) zakazuje si� gromadzenia i składowania odpadów 

technologicznych na terenie odkrytym, poza 
obiektami do tego przeznaczonymi, 

 
  12) dopuszcza si� wydzielanie odpowiednich działek 

(mniejszych ni� okre�lone w § 9 pkt 3 niniejszej 
uchwały) pod lokalizacje stacji transformatorowych, 
lub innych urz�dze� infrastruktury technicznej, 

 
  13) dopuszcza si� wydzielanie nowych działek zgodnie 

z § 9 pkt 3 niniejszej uchwały. 
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§ 11. 3. Ustalenia dla terenu zabudowy obiektów 
wielkopowierzchniowych, z dopuszczeniem innych usług, 
znaczonego na rysunku planu symbolem 3UC, U 

 
  A) Ł�czna powierzchnia terenu - ok. 92716 m2, 
 
  B) Stan istniej�cy: teren niezainwestowany, 
 
 C) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 
 
  1) teren przewidziany pod lokalizacj� obiektów 

wielkopowierzchniowych, 
 
  2) dopuszcza si� budow� innych obiektów usługowych 

w tym: handlu i  gastronomii, rekreacji, obsługi 
komunikacji /np. stacji paliw/ 

 
  3) w odległo�ci mniejszej ni� 100 m od najbli�szej linii 

rozgraniczaj�cej ulicy Przemysłowej, zakazuje si� 
lokalizacji przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co 
oddziaływa� na �rodowisko, za wyj�tkiem 
przedsi�wzi�� dopuszczonych ustaleniami 
niniejszego planu, 

 
  4) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii 

rozgraniczaj�cych dróg - 6,0 m, linia zabudowy od 
strony ulicy Przemysłowej, ustanowiona ze wzgl�du 
na przebieg linii elektroenergetycznej 110kV, zgodnie 
z § 14 pkt 1 niniejszej uchwały, lecz nie mniej ni�    
40,0 m, 

 
  5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60 % 

powierzchni działki wydzielonej, 
 
  6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 

- 10 % powierzchni działki, 
 
  7) w granicach działek nale�y zapewni� miejsca 

postojowe dla samochodów - wg ustale� § 13 
niniejszej uchwały, 

 
  8) dost�p do terenu zapewniaj� zjazdy z ulic 

oznaczonych: 1KDL, 2KDW, 4 KDW. Ilo�� 
dopuszczalnych zjazdów z ulicy 1KDL - 6, z ulicy 
2KDW - 6, z ulicy 4KDW - 1, 

 
  9) ustala si� nast�puj�ce parametry nowoprojektowanej 

zabudowy: 
a) maksymalna ilo�� kondygnacji nadziemnych - 

trzy, 
b) maksymalna wysoko�� budynku od poziomu 

terenu - 15,0 m, 
c) dachy budynków - płaskie o nachyleniu do 10°, 
d) dopuszcza si� aby do 10 % powierzchni dachu 

budynku miało k�t nachylenia połaci wi�kszy ni� 
10°, 

e) pokrycie dachów - materiał dowolny, 
f) dopuszcza si� lokalizacj� obiektów budowlanych, 

nieb�d�cych budynkami, o wysoko�ci do 25,0 m 
od poziomu terenu, 

g) dopuszcza si� lokalizacj� urz�dze� 
technologicznych, zwi�zanych z funkcj� danego 
obiektu, o wysoko�ci do 18,0 m od poziomu 
terenu, 

 
  10) architektura projektowanych obiektów - kształt, 

detale, rozwi�zania konstrukcyjne i rozwi�zania 
materiałowe powinny wynika� z technologii danego 
obiektu, 

  11) zakazuje si� gromadzenia i składowania odpadów 
technologicznych na terenie odkrytym, poza 
obiektami do tego przeznaczonymi, 

 
  12) dopuszcza si� wydzielanie odpowiednich działek 

(mniejszych ni� okre�lone w § 9 pkt 3 niniejszej 
uchwały), pod lokalizacje stacji transformatorowych, 
lub innych urz�dze� infrastruktury technicznej, 

 
  13) dopuszcza si� wydzielanie nowych działek zgodnie 

z § 9 pkt 3 niniejszej uchwały, 
 
  14) dopuszcza si� funkcj� przemysłow� ze wzgl�du na 

poło�enie terenu w obszarze SSSE, 
 
  15) wysoko�� zabudowy o funkcji przemysłowej 

powinna wynika� z potrzeb technicznych i procesów 
technologicznych, zwi�zanych z dan� produkcj�. 

 
§ 11. 4. Ustalenia dla terenu zabudowy usługowej 

z dopuszczeniem przemysłu i składów, oznaczonego - 
na rysunku planu symbolem 4U, P 
 
  A) Ł�czna powierzchnia terenu - ok. 28485 m2, 
 
  B) Stan istniej�cy: teren niezainwestowany, 
 
  C) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 
  1) teren projektowanych obiektów usługowych, 

dopuszcza si� budow� obiektów przemysłowych 
i składowych, 

 
  2) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii 

rozgraniczaj�cych dróg - 6,0 m, 
 
  3) nieprzekraczalna linia zabudowy od terenów 

kolejowych - 10,0 m, lecz nie mniej ni� 20,0 m od osi 
najbli�szego toru, 

 
  4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60 % 

powierzchni działki wydzielonej, 
 
  5) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 

- 10 % powierzchni działki, 
 
  6) w granicach działek nale�y zapewni� miejsca 

postojowe dla samochodów - wg ustale� § 13 
niniejszej uchwały, 

 
  7) dost�p do terenu zapewniaj� zjazdy z ulic 

oznaczonych: 2KDW, 6 KDW. Ilo�� dopuszczalnych 
zjazdów z ulicy 2KDW - 2, z ulicy 6KDW - 4 

 
  8) ustala si� nast�puj�ce parametry nowoprojektowanej 

zabudowy: 
a) maksymalna ilo�� kondygnacji nadziemnych - 

trzy, 
b) maksymalna wysoko�� budynku od poziomu 

terenu - 12,0 m, 
c) dachy budynków - płaskie o nachyleniu do 10°, 
d) dopuszcza si� aby do 10 % powierzchni dachu 

budynku miało k�t nachylenia połaci wi�kszy ni� 
10°, 

e) pokrycie dachów - blacha, materiał bitumiczny, 
dachówka, 

f) dopuszcza si� lokalizacj� obiektów budowlanych, 
nieb�d�cych budynkami, o wysoko�ci do 10,0 m 
od poziomu terenu, 
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g) dopuszcza si� lokalizacj� urz�dze� 
technologicznych zwi�zanych z funkcj� danego 
obiektu, o wysoko�ci do 10,0 m od poziomu 
terenu, 

 
  9) architektura projektowanych obiektów - kształt, 

detale, rozwi�zania konstrukcyjne i rozwi�zania 
materiałowe powinny wynika� z technologii danego 
obiektu, 

 
  10) zakazuje si� gromadzenia i składowania odpadów 

technologicznych na terenie odkrytym, poza 
obiektami do tego przeznaczonymi, 

 
  11) dopuszcza si� wydzielanie odpowiednich działek 

(mniejszych ni� okre�lone w  § 9 pkt 3 niniejszej 
uchwały) pod lokalizacje stacji transformatorowych, 
lub innych urz�dze� infrastruktury technicznej, 

 
  12) dopuszcza si� wydzielanie nowych działek zgodnie 

z § 9 pkt 3 niniejszej uchwały. 
 
  13) wysoko�� zabudowy o funkcji przemysłowej 

powinna wynika� z potrzeb technicznych i procesów 
technologicznych, zwi�zanych z dan� produkcj�. 

 
§ 11. 5. Ustalenia dla terenu zabudowy przemysłowej 

i składowej, z dopuszczeniem usług, oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 5P,U 
 
  A)  Ł�czna powierzchnia terenu - ok. 37962 m2, 
 
  B)  Stan istniej�cy: teren niezainwestowany, 
 
  C) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 
  1) teren projektowanych obiektów przemysłowych, 

składowych i usługowych, 
 
  2) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii 

rozgraniczaj�cych dróg - 6,0 m, 
 
  3) nieprzekraczalna linia zabudowy od terenów 

kolejowych - 10,0 m, lecz nie mniej ni� 20,0 m od osi 
najbli�szego toru, 

 
  4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60 % 

powierzchni działki wydzielonej, 
 
  5) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 

- 10 % powierzchni działki, 
 
  6) w granicach działek nale�y zapewni� miejsca 

postojowe dla samochodów - wg ustale� § 13 
niniejszej uchwały, 

 
  7) dost�p do terenu zapewniaj� zjazdy z ulicy 

oznaczonej 2KDW. Ilo�� dopuszczalnych zjazdów 
z ul.2KDW - 7, 

 
  8) ustala si� nast�puj�ce parametry nowoprojektowanej 

zabudowy: 
a) maksymalna ilo�� kondygnacji nadziemnych - 

trzy, 
b) maksymalna wysoko�� budynku od poziomu 

terenu - 12,0 m, 
c) dachy budynków - płaskie o nachyleniu do 10°, 
d) dopuszcza si� aby do 10 % powierzchni dachu 

budynku miało k�t nachylenia połaci wi�kszy ni� 
10°, 

e) pokrycie dachów - blacha, materiał bitumiczny, 
blacha 

f) dopuszcza si� lokalizacj� obiektów budowlanych, 
nieb�d�cych budynkami, o wysoko�ci do 10,0 m 
od poziomu terenu, 

g) dopuszcza si� lokalizacj� urz�dze� 
technologicznych, zwi�zanych z funkcj� danego 
obiektu, o wysoko�ci do 10,0 m od poziomu 
terenu, 

 
  9) architektura projektowanych obiektów - kształt, 

detale, rozwi�zania konstrukcyjne i rozwi�zania 
materiałowe powinny wynika� z technologii danego 
obiektu, 

 
  10) zakazuje si� gromadzenia i składowania odpadów 

technologicznych na terenie odkrytym, poza 
obiektami do tego przeznaczonymi, 

 
  11) dopuszcza si� wydzielanie odpowiednich działek 

(mniejszych ni� okre�lone w § 9 pkt 3 niniejszej 
uchwały) pod lokalizacje stacji transformatorowych 
lub innych urz�dze� infrastruktury technicznej 

 
  12) dopuszcza si� wydzielanie nowych działek zgodnie 

z § 9 pkt 3 niniejszej uchwały 
 
  13) dopuszcza si� lokalizacj� uci��liwych obiektów 

usługowych, produkcyjnych, lub składowych 
zgodnie z §3 ust. 19 niniejszej uchwały. 

 
  14) wysoko�� zabudowy o funkcji przemysłowej, 

powinna wynika� z potrzeb technicznych i procesów 
technologicznych, zwi�zanych z dan� produkcj�. 

 
§ 11. 6. Ustalenia dla terenu zabudowy usługowej 

z dopuszczeniem przemysłu i składów, oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 6U,P 
 
  A) Ł�czna powierzchnia terenu - ok. 14139 m2, 
 
  B)  Stan istniej�cy: teren istniej�cych działek zabudowy 

gara�owej, istniej�ce pozostało�ci po budynkach 
gara�owych przewidziano do likwidacji, 

 
  C) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 
  1) teren projektowanych obiektów usługowych, 

dopuszcza si� budow� obiektów przemysłowych 
i składowych, 

 
  2) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii 

rozgraniczaj�cych dróg - 6,0 m, 
 
  3) nieprzekraczalna linia zabudowy od terenów 

kolejowych - 10,0 m, lecz nie mniej ni� 20,0 m od osi 
najbli�szego toru, 

 
  4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60 % 

powierzchni działki wydzielonej, 
 
  5) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 

- 10 % powierzchni działki, 
 
  6) w granicach działek nale�y zapewni� miejsca 

postojowe dla samochodów - wg ustale� § 13 
niniejszej uchwały, 
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  7) dost�p do terenu zapewniaj� zjazdy z ulicy 
oznaczonej 2KDW. Ilo�� dopuszczalnych zjazdów 
z ul. 2KDW - 5, 

 
  8) ustala si� nast�puj�ce parametry nowoprojektowanej 

zabudowy: 
a) maksymalna ilo�� kondygnacji nadziemnych - 

trzy, 
b) maksymalna wysoko�� budynku od poziomu 

terenu - 12,0 m, 
c) dachy budynków - płaskie o nachyleniu do 10°, 
d) dopuszcza si� aby do 10 % powierzchni dachu 

budynku miało k�t nachylenia połaci wi�kszy ni� 
10°, 

e) pokrycie dachów - blacha, materiał bitumiczny, 
dachówka, 

f) dopuszcza si� lokalizacj� obiektów budowlanych, 
nieb�d�cych budynkami, o wysoko�ci do 10,0 m 
od poziomu terenu, 

g) dopuszcza si� lokalizacj� urz�dze� 
technologicznych zwi�zanych z funkcj� danego 
obiektu, o wysoko�ci do 10,0 m od poziomu 
terenu, 

 
  9) architektura projektowanych obiektów - kształt, 

detale, rozwi�zania konstrukcyjne i rozwi�zania 
materiałowe powinny wynika� z technologii danego 
obiektu. 

 
  10) zakazuje si� gromadzenia i składowania odpadów 

technologicznych na terenie odkrytym, poza 
obiektami do tego przeznaczonymi, 

 
  11) dopuszcza si� wydzielanie odpowiednich działek 

(mniejszych ni� okre�lone w § 9 pkt 3 niniejszej 
uchwały) pod lokalizacje stacji transformatorowych, 
lub innych urz�dze� infrastruktury technicznej, 

 
  12) dopuszcza si� wydzielanie nowych działek zgodnie 

z § 9 pkt 3 niniejszej uchwały, 
 
  13) wysoko�� zabudowy o funkcji przemysłowej 

powinna wynika� z potrzeb technicznych i procesów 
i technologicznych, zwi�zanych z dan� produkcj�. 

 
§ 11. 7. Ustalenia dla terenu zabudowy usługowej 

z dopuszczeniem przemysłu i składów, oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 7U,P 
 
  A) Ł�czna powierzchnia terenu - ok. 9888 m2, 
 
  B)  Stan istniej�cy: teren istniej�cych działek zabudowy 

gara�owej, istniej�ce pozostało�ci po budynkach 
gara�owych - do likwidacji, 

 
  C) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 
  1) teren projektowanych obiektów usługowych, 

dopuszcza si� budow� obiektów przemysłowych 
i składowych, 

 
  2) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii 

rozgraniczaj�cych dróg - 6,0 m, 
 
  3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60 % 

powierzchni działki wydzielonej, 
 
  4) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 

- 10 % powierzchni działki, 
 

  5) w granicach działek nale�y zapewni� miejsca 
postojowe dla samochodów - wg ustale� § 13 
niniejszej uchwały, 

 
  6) dost�p do terenu zapewniaj� zjazdy z ulicy 

oznaczonej 2KDW. Ilo�� dopuszczalnych zjazdów 
z ulicy 2KDW - 5, 

 
  7) ustala si� nast�puj�ce parametry nowoprojektowanej 

zabudowy: 
a) maksymalna ilo�� kondygnacji nadziemnych - 

trzy, 
b) maksymalna wysoko�� budynku od poziomu 

terenu - 12,0 m, 
c) dachy budynków - płaskie o nachyleniu do 10°, 
d) dopuszcza si� aby do 10 % powierzchni dachu 

budynku miało k�t nachylenia połaci wi�kszy ni� 
10°, 

e) pokrycie dachów - blacha, materiał bitumiczny, 
dachówka, 

f) dopuszcza si� lokalizacj� obiektów budowlanych, 
nieb�d�cych budynkami, o wysoko�ci do 10,0 m 
od poziomu terenu, 

g) dopuszcza si� lokalizacj� urz�dze� 
technologicznych zwi�zanych z funkcj� danego 
obiektu, o wysoko�ci do 10,0 m od poziomu 
terenu, 

 
  8) architektura projektowanych obiektów - kształt, 

detale, rozwi�zania konstrukcyjne i rozwi�zania 
materiałowe powinny wynika� z technologii danego 
obiektu, 

 
  9) zakazuje si� gromadzenia i składowania odpadów 

technologicznych na terenie odkrytym, poza 
obiektami do tego przeznaczonymi, 

 
  10) dopuszcza si� wydzielanie odpowiednich działek 

(mniejszych ni� okre�lone w  § 9 pkt 3 niniejszej 
uchwały) pod lokalizacje stacji transformatorowych, 
lub innych urz�dze� infrastruktury technicznej, 

 
  11) dopuszcza si� wydzielanie nowych działek zgodnie 

z § 9 pkt 3 niniejszej uchwały. 
 

§ 12. Ustalenia dotycz�ce ulic: 
 
1. Oznaczenia wydzielonych w planie obszarów ulic. 

1.1 1 KDL o pow. 11 466 m2: droga publiczna - 
istniej�ca, lokalna ulica CIEPŁA; w klasie 
technicznej L. Szeroko�� w liniach 
rozgraniczaj�cych 20-25 m. 
1.2 2 KDW o pow. 23 690 m2: droga wewn�trzna - 
istniej�ca ulica PRZYTOROWA; w klasie 
technicznej Z. Szeroko�� w liniach 
rozgraniczaj�cych - 30 m. Bezpo�redni dost�p do 
drogi publicznej ulicy Przemysłowej. 
1.3 3 KDW o pow. 4 898 m2: droga wewn�trzna - 
istniej�ca ulica STREFOWA; klasie technicznej Z. 
Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych - 30 m. 
Bezpo�redni dost�p do drogi publicznej - ulicy 
Przemysłowej. 
1.4 4 KDW o pow. 2 256 m2: droga wewn�trzna - 
istniej�ca ulica OKRABNA; ulica w klasie 
technicznej L. Szeroko�� w rozgraniczaj�cych - 
20 m. Bezpo�redni dost�p do drogi publicznej - 
ulicy Ciepłej. Istniej�ce pozostało�ci po 
zabudowie gara�owej przewiduje si� do likwidacji. 
1.5 5 KDW o pow. 5 134 m2: droga wewn�trzna - 
istniej�ca ulica HANDLOWA: ulica w klasie 
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technicznej D. Szeroko�� w liniach 
rozgraniczaj�cych 15 m. Bezpo�redni dost�p do 
drogi publicznej - ulicy Ciepłej. 
1.6 6 KDW o pow. 5 026 m2: droga wewn�trzna - 
istniej�ca ulica DOJAZDOWA; ulica w klasie 
technicznej D. Szeroko�� w liniach 
rozgraniczaj�cych 10 m. Dost�p do drogi 
publicznej poprzez drog� wewn�trzn� 2 KDW. 
1.7 7 KDW o pow. 1 166 m2: droga wewn�trzna - 
ulica dojazdowa; w klasie technicznej D. 
Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 10 m. 
Dost�p do drogi publicznej poprzez drog� 
wewn�trzn� 5 KDW. 

 
2. W granicach wydzielonych działek dopuszcza si� 

wydzielanie dróg wewn�trznych o minimalnej szeroko�ci 
jezdni - 5,0 m. 

 
3. W granicach drogi publicznej zakazuje si� 

lokalizacji elementów reklamowych. 
 
4. Elementy reklamowe, lokalizowane w granicach 

wydzielonych działek, nie mog� ogranicza� widoczno�ci 
pojazdów i pieszych w ruchu drogowym. 

 
§ 13. Ustalenia dotycz�ce parkingów: 
 
Zagospodarowanie poszczególnych działek, powinno 

uwzgl�dnia� miejsca postojowe dla samochodów, 
w zale�no�ci od funkcji terenu, z uwzgl�dnieniem potrzeb 
klientów i personelu, w ilo�ci nie mniejszej ni�: 

 
- min. 1 miejsce postojowe na 50 m2 pow. u�ytkowej 

obiektów usługowych, 
 
- min. 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych dla 

obiektów usługowych i produkcyjnych. 
 

§ 14. Ustalenia dotycz�ce infrastruktury technicznej. 
 
1. Elektroenergetyka 

 
  a) zachowuje si� istniej�ce na terenie obj�tym 

niniejszym planem urz�dzenia elektroenergetyczne 
oraz przewiduje si� budow� nowych urz�dze� 
elektroenergetycznych na warunkach okre�lonych 
przez PGE Dystrybucja Białystok sp. z o.o., 

 
  b) przez teren obj�ty planem, przebiega linia 110kV. 

Linie wysokiego napi�cia s� �ródłem pola 
elektromagnetycznego i wymagaj� ustanowienia 
obszaru ograniczonego u�ytkowania. Dla linii 110kV 
wymagany jest pas o szeroko�ci 40 m (po 20 m 
z ka�dej strony licz�c od jej osi)o ograniczonym 
u�ytkowaniu, mi�dzy innymi zabroniona jest 
lokalizacja budynków przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi, 

 
  c) sieci elektroenergetyczne w postaci linii kablowych, 

słu��ce do zasilania omawianego terenu, 
realizowane b�d� zgodnie z ustaw� z dnia 10 
kwietnia 1997 - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 89, poz. 625 z pó�niejszymi zmianami)oraz aktami 
wykonawczymi do tej ustawy, 

 
  d) nale�y przewidzie� zasilanie projektowanych 

obiektów w energi� elektryczn�, rezerwuj�c tereny 
pod projektowane linie elektroenergetyczne i stacje 
transformatorowe. Szczegółowe dane dotycz�ce 
ilo�ci i rodzaju urz�dze� elektroenergetycznych, 

niezb�dnych do zasilania, zostan� okre�lone 
w warunkach przył�czenia, które b�d� wydane 
podmiotom ubiegaj�cym si� o przył�czenie do sieci 
elektroenergetycznej, 

 
  e) przy opracowywaniu projektów zagospodarowania 

działek, nale�y uwzgl�dni� przebieg istniej�cych 
urz�dze� elektroenergetycznych, ograniczaj�c do 
minimum konieczno�� ich przebudowy, 

 
  f) w przypadku kolizji projektowanych obiektów 

z urz�dzeniami elektroenergetycznymi, nale�y je 
dostosowa� do projektowanego zagospodarowania 
terenu, zgodnie z obowi�zuj�cymi normami 
i przepisami. 

 
2. Energia cieplna 

 
  a) zaopatrzenie istniej�cej i nowoprojektowanej 

zabudowy w energi� ciepln� - z indywidualnych 
�ródeł ciepła, z lokalnych sieci ciepłowniczych lub 
z miejskiej sieci ciepłowniczej, w zale�no�ci od 
uwarunkowa� techniczno-ekonomicznych, 

 
  b) indywidualne �ródła ciepła zasilane musz� by� 

ekologicznymi no�nikami energii cieplnej (energia 
elektryczna, gaz, olej, energia słoneczna, itp.), 

 
  c) nowoprojektowane sieci ciepłownicze nale�y 

prowadzi� w pasach drogowych, na warunkach 
zarz�dcy sieci, 

 
  d) warunki przył�czenia do sieci ciepłowniczej okre�li 

zarz�dca sieci. 
 

3. Gaz 
 
  a) gazyfikacja niniejszego obszaru b�dzie mo�liwa, je�li 

zaistniej� techniczne i ekonomiczne warunki budowy 
sieci gazowej. W przypadku braku mo�liwo�ci 
budowy sieci gazowej, zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy 
Prawo energetyczne, gazyfikacja w/w rejonu mo�e 
by� realizowana na warunkach okre�lonych 
w odr�bnych umowach, zawartych pomi�dzy 
przedsi�biorstwem gazowniczym a inwestorem, 

 
  b) infrastruktur� gazow� nale�y projektowa� 

z uwzgl�dnieniem docelowych parametrów 
technicznych umo�liwiaj�cych obsług� 
przewidywanych u�ytkowników, 

 
  c) nowoprojektowane sieci nale�y prowadzi� w pasach 

drogowych, na warunkach zarz�dcy sieci, 
 
  d) warunki przył�czenia do sieci gazowniczej okre�li 

zarz�dca sieci. 
 

4. Woda 
 
  a) zaopatrzenie w wod� - wył�cznie z komunalnej sieci 

wodoci�gowej, 
 
  b) nowoprojektowane sieci nale�y prowadzi� w pasach 

drogowych, na warunkach zarz�dcy sieci, 
 
  c) warunki przył�czenia do sieci wodoci�gowej okre�li 

zarz�dca sieci. 
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5. Kanalizacja sanitarna 
 
  a) odprowadzanie �cieków - wył�cznie poprzez sie� 

kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni �cieków, 
 
  b) nowoprojektowane sieci nale�y prowadzi� w pasach 

drogowych, na warunkach zarz�dcy sieci, 
 
  c) warunki przył�czenia do sieci kanalizacji sanitarnej 

okre�li zarz�dca sieci. 
 

6. Kanalizacja deszczowa 
 
  a) ustala si�, �e wody opadowe z obiektów 

budowlanych odprowadzane b�d� do sieci kanalizacji 
deszczowej, 

 
  b) do kanalizacji deszczowej odprowadzane b�d� wody 

opadowe z terenów dróg i parkingów, 
 
  c) do kanalizacji deszczowej odprowadzane b�d� wody 

opadowe z innych obszarów o znacznym stopniu 
zanieczyszczenia (np. placów składowych), po ich 
poprzednim podczyszczeniu w separatorach 
substancji ropopochodnych, 

 
  d) nale�y zachowa� powierzchnie przepuszczaj�ce 

wody opadowe w granicach wydzielonych posesji 
oraz zastosowa� takie rozwi�zania techniczne, aby 
uniemo�liwi� spływ wód na grunty s�siednie, 

 
  e) nowoprojektowane sieci nale�y prowadzi� w pasach 

drogowych, na warunkach zarz�dcy sieci, 
 
  f) warunki przył�czenia do sieci kanalizacji deszczowej 

okre�li zarz�dca sieci. 
 

7. Telekomunikacja 
 
  a) linie telekomunikacyjne w granicach planu nale�y 

projektowa� jako podziemne, z rozprowadzeniem 
w pasach drogowych. W przypadku kolizji 
projektowanych obiektów z istniej�cymi urz�dzeniami 

telekomunikacyjnymi, nale�y je przebudowa� 
i dostosowa� do projektowanego zagospodarowania 
terenu, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, 
normami i warunkami przebudowy, 

 
  b) warunki przył�czenia do sieci telekomunikacyjnej 

okre�li zarz�dca sieci. 
 

8. Inne elementy uzbrojenia 
 
Dopuszcza si� wprowadzenie innych elementów 

uzbrojenia terenu (np. maszty przeka�nikowe, wiatrowe 
generatory pr�du, instalacje wykorzystuj�ce energi� 
słoneczn�), jako budowle uzupełniaj�ce dla 
realizowanych obiektów przemysłowych, usługowych 
b�d� handlowych, w oparciu o obowi�zuj�ce przepisy, 
bez konieczno�ci wprowadzania zmian do planu. 

 
9. Warunki realizacji uzbrojenia terenu 
 
Realizacja nowych sieci winna nast�powa� na 

warunkach zarz�dcy sieci i za zgod� wła�cicieli gruntów, 
przez które sieci maj� przebiega�. 
 

Rozdział III 
Ustalenia ko Bcowe 

 
§ 15. Ustala si� stawk� procentow� słu��c� 

naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu warto�ci 
nieruchomo�ci w zwi�zku z uchwaleniem planu, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko�ci 30 %. 

 
§ 16. Wykonanie niniejszej uchwały powierza si� 

Prezydentowi Miasta Ełku. 
 
§ 17. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 

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

Przewodnicz�cy Rady Miasta Ełku 
Waldemar Paweł Pie�kowski 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr LVIII/533/10 
Rady Miasta Ełku 
z dnia 31 sierpnia 2010 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr LVIII/533/10 
Rady Miasta Ełku 
z dnia 31 sierpnia 2010 r. 

 
Rozstrzygni �cie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu:  

 
Rada Miasta Ełku po zapoznaniu si� z dokumentacj� formalno-prawn� dotycz�c� uwag do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego zwanego Ełk-Ciepła: 
rozstrzyga, co nast�puje: 
 
1. Udokumentowano, �e w czasie wyło�enia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego 

„Ełk-Ciepła” oraz w terminie obligatoryjnym na oczekiwanie na uwagi tj. 14 dni od ostatniego dnia wyło�enia projektu planu 
do publicznego wgl�du do Urz�du Miasta w Ełku wpłyn�ły wnioski, z których wszystkie zakwalifikowano jako uwagi i 
dokonano rozstrzygni�cia. 

 
2. Po rozpatrzeniu wniosków i ich zakwalifikowaniu jako uwagi na wniosek Prezydenta Miasta Ełku wymienione ni�ej 

uwagi Rada Miasta Ełku postanawia rozstrzygn�� w nast�puj�cy sposób: 
 

L.p. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imi�, nazwa 
jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszaj�cego uwagi 
Tre�� uwagi 

Oznaczenie nieruchomo�ci, 
której dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu planu dla 
nieruchomo�ci, której dotyczy 

uwaga 

1 11.08.2010 r. 

„Selm�t Development”  
 Sp. z o.o. 

ul. Marconich 3/33 
02-954 Warszawa 

W paragrafach § 11.2 pkt 9 lit. e i §11.3 pkt 9 lit. e - 
proponuje si� zmieni� zapis na „pokrycie dachów - 
blacha, materiał bitumiczny, dachówka lub inny” lub 
„pokrycie dachów - materiał dowolny” 

1U i 3UC, U 

Tereny zabudowy usługowej. 
Tereny zabudowy obiektów 
wielkopowierzchniowych, z 
dopuszczeniem innych usług. 

W paragrafach § 11.2 pkt 9 lit. f i §11.3 pkt 9 lit. f - 
proponuje si� zmieni� zapis na „dopuszcza si� 
lokalizacj� obiektów budowlanych, nie b�d�cych 
budynkami, o wysoko�ci do 25,0 m od poziomu 
terenu” 

1U i 3UC, U 

Tereny zabudowy usługowej. 
Tereny zabudowy obiektów 
wielkopowierzchniowych, z 
dopuszczeniem innych usług. 

2 24.08.2010 r. 

Suwalska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna S.A. 
ul. Noniewicza 49 
16-400 Suwałki 

W Rozdziale I – Ustalenia ogólne dla całego obszaru 
obj�tego planem, wprowadzi� zapis wykluczaj�cy 
funkcj� mieszkaniow�. 

Cały obszar obj�ty planem - 

W  § 11.3 w ustaleniach, dla terenu oznaczonego 
jako 3 UC,U proponuje si� dopu�ci� funkcj� 
przemysłowo-składow�. 

3UC,U 
Tereny zabudowy obiektów 
wielkopowierzchniowych, z 
dopuszczeniem innych usług. 

W  § 11.5 w ustaleniach dla terenu oznaczonego 
jako 5P proponuje si� dopu�ci� funkcj� usługow�. 5P 

Tereny zabudowy przemysłowej 
i składowej 

W  § 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 tj. na terenach le��cych w 
granicach suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej 
proponuje si� zlikwidowa� zapis dotycz�cy 
ogranicze� w wysoko�ci zabudowy przemysłowej, 
która powinna wynika� z potrzeb technologicznych i 
technicznych. 

3UC,U; 4U,P; 5P, 6U,P 

Tereny zabudowy obiektów 
wielkopowierzchniowych, z 
dopuszczeniem innych usług. 
Tereny zabudowy usługowej z 
dopuszczeniem przemysłu i 
składów. 
Tereny zabudowy przemysłowej 
i składowej. 

W  § 12 – proponuje si�  zmieni� kategori� dróg 
wewn�trznych na drogi publiczne. 

2KDW, 3KDW, 4KDW, 
5KDW, 6KDW, 7KDW Drogi wewn�trzne 

W  § 11.1 oraz na rysunku planu nale�y uwzgl�dni� 
drog� od ul. Strefowej wzdłu� działek usługowych 
terenu 1U na granicy linii zabudowy do drogi 7KDW 

1U Teren zabudowy usługowej 

W  § 14.1 proponuje si� wprowadzi� zapis o 
potrzebie likwidacji napowietrznej linii energetycznej 
15kV na terenie  ul. Przytorowej, w pobli�u 
kompleksu gara�y przy granicy opracowania. 

Cały obszar obj�ty planem  

Ponadto zapis mówi�cy o rezerwacji terenu pod 
projektowane linie elektroenergetyczne winien jasno 
precyzowa�, �e s� to linie kablowe. 

Cały obszar obj�ty planem  

W  § 14.4, 14.5, 14.6 proponuje si� wpisa�, �e 
realizacja nowych sieci winna nast�powa� na 
warunkach zarz�dcy sieci i za zgod� wła�ciciela 
gruntu, przez który dana sie� ma przebiega�. 

Cały obszar obj�ty planem  

W  § 14.8 nale�y dopu�ci� wprowadzenie innych 
elementów uzbrojenia terenu (np. maszty 
przeka�nikowe, wiatrowe generatory pr�du) jako 
budowli uzupełniaj�cych dla obiektów 
przemysłowych, usługowych, b�d� handlowych. 

Cały obszar obj�ty planem  
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Rozstrzygni�cie Prezydenta Miasta Ełku w 
sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygni�cie Rady Miasta Ełku w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 
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Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr LVIII/533/10 
Rady Miasta Ełku 
z dnia 31 sierpnia 2010 r. 

 
Rozstrzygni �cia o sposobie realizacji, zapisanych rozstrzygni �� w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nale �� do zadaB własnych gminy oraz zasad ich finansowania. 
 

Rada Miasta Ełku, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pó�n. zm.), po zapoznaniu si� z dokumentacj� formalno-prawn� dotycz�c� 
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego w Ełku, zwanego „EŁK-CIEPŁA” 
rozstrzyga, co nast�puje: 

W granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego w Ełku, zwanego „EŁK-
CIEPŁA” nie przewiduje si� realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy. 
 
 

2057 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/322/10 

Rady Miejskiej w Szczytnie 

z dnia 31 sierpnia 2010 r. 

 

w sprawie ustalenia regulaminu Targowicy Miejskiej.  

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, 
poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 52, 
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 
i 146) Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1. Ustala si� regulamin Targowicy Miejskiej 

poło�onej przy ul. 	eromskiego w Szczytnie stanowi�cy 
zał�cznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 

Miasta Szczytno. 
 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr X/76/91 Rady Miejskiej 
w Szczytnie z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie 
regulaminu targowicy miejskiej, zmieniona uchwał� 
Nr XXXVIII/358/94 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 
26 maja 1994 r. w sprawie zmiany regulaminu Targowicy 
Miejskiej. 

 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego oraz 
podaniu do publicznej wiadomo�ci poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłosze� w Urz�dzie Miejskim i na Targowicy 
Miejskiej w Szczytnie. 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od 

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

Przewodnicz�ca Rady 
Beata Boczar 

 
 


