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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XLIII/55/10 
Rady Miejskiej w Gi�ycku 
z dnia 1 lipca 2010 r. 

 

 
 
 

1776 

UCHWAŁA Nr XLIII/59/10 

Rady Miejskiej w Gi �ycku 

z dnia 1 lipca 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-przemy słowo-

mieszkaniowej przy ulicy Suwalskiej, Gda �skiej, Białostockiej, linii kolejowej i ul. Obwodow ej w Gi�ycku. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; zmiany: Dz. U. z 2004 r. 
Nr 6 poz. 41, 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, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413; z 2010 r. 
Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474) w zwi�zku z 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; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214  
poz. 1806; 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. Nr 52 poz. 420,  
Nr 57 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146) 
Rada Miejska w Gi�ycku uchwala, co nast�puje: 
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Rozdział 1 
Ustalenia ogólne dla obszaru obj �tego planem 

 
§ 1. 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu zabudowy usługowo-przemysłowo-
mieszkaniowej przy ulicy Suwalskiej, Gda�skiej, 
Białostockiej, linii kolejowej i ul. Obwodowej w Gi�ycku, 
zwany dalej „planem”. 
 

2. Ustalenia planu stanowi� tre�� niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 1. Granice planu  okre�la uchwała Nr XXIII/49/08 
Rady Miejskiej w Gi�ycku z dnia 4 wrze�nia 2008 r.  
w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
 

2. Integralnymi cz��ciami uchwały s�: 
 
  1) niniejszy tekst planu miejscowego, 
 
  2) rysunek planu miejscowego w skali 1:1000, 

stanowi�cy Zał�cznik Nr 1 do niniejszej uchwały, 
 
  3) rozstrzygni�cie o zgodno�ci planu z ustaleniami 

studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gi�ycko, stanowi�ce Zał�cznik 
Nr 2 do niniejszej uchwały, 

 
  4) rozstrzygni�cia w sprawie sposobu uwzgl�dnienia 

uwag do planu, stanowi�ce Zał�cznik Nr 3 do 
niniejszej uchwały, 

 
  5) rozstrzygni�cia w sprawie sposobu realizacji i zasad 

finansowania gminnych inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, stanowi�ce Zał�cznik Nr 4 
do niniejszej uchwały. 

 
§ 3. Na rysunku planu miejscowego nast�puj�ce 

oznaczenia graficzne s� obowi�zuj�cymi ustaleniami planu: 
 
  1. granice opracowania planu, 
 
  2. linie rozgraniczaj�ce obszary funkcjonalne, �ci�le 

okre�lone, 
 
  3. linie rozgraniczaj�ce obszary funkcjonalne, orientacyjne, 
 
  4. oznaczenia cyfrowo-literowe obszarów funkcjonalnych, 
 
  5. nieprzekraczalne linie zabudowy, 
 

§ 4. Ilekro� w przepisach niniejszej uchwały i rysunku 
planu jest mowa bez bli�szego okre�lenia o: 
 

1. terenie – nale�y przez to rozumie� obszar o 
okre�lonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczaj�cymi; 
 

2. 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; 
 

3. nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale�y przez to 
rozumie� lini�, której nie mo�e przekroczy� �ciana (lico) 
budynku; w kierunku ulicy, s�siedniego terenu lub 
s�siedniej działki; 
 

4. budowie - nale�y przez to rozumie� wykonanie 
obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu, a tak�e 
odbudow�, rozbudow�, nadbudow� obiektu budowlanego, 

5. robotach budowlanych – nale�y przez to rozumie� 
budow�, a tak�e prace polegaj�ce na przebudowie, 
monta�u, remoncie lub rozbiórce 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. 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”; 
 

8. 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; 
 

9. 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, 
 

10. zabudowie usługowej, usługach – nale�y przez to 
rozumie� obiekty słu��ce zaspokajaniu potrzeb ludno�ci 
(w tym handlu) oraz obiekty, w których nie wytwarza si� 
dóbr materialnych na skal� przemysłowa tj. wieloseryjn�; 
 

11. zabudowie przemysłowej – nale�y przez to 
rozumie� obiekty  produkcyjne, słu��ce do wytwarzania 
dóbr materialnych na skal� przemysłow� tj. wieloseryjn�, 
 

12. przeznaczeniu podstawowym - nale�y przez to 
rozumie� takie przeznaczenia, które obowi�zuj� na danym 
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj�cymi; 
 

13. przeznaczeniu dopuszczalnym -  nale�y przez to 
rozumie� rodzaje przeznaczenia inne ni� podstawowe, 
które uzupełniaj�, wzbogacaj� przeznaczenie 
podstawowe lub przeznaczenie alternatywne; 
 

14. dachach płaskich – nale�y przez to rozumie� 
dachy o spadku maksymalnie do 10°; 
 

15. 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, 



E��������7��6E!�F�
F!$��)E���D�FD�+�&��!:�D�������"!����B3A�� � @!���B//0�
�

 

:�/010�:

16. 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, 
 

17. usługach nieuci��liwych - nale�y przez to rozumie� 
funkcj� usługow� i produkcyjn� jako działalno�� 
gospodarcz� mo�liw� do prowadzenia na terenie działki 
budowlanej, której funkcjonowanie nie powoduje 
szkodliwych oddziaływa� na �rodowisko przyrodnicze  
i zdrowie ludzi, a stopie� korzystania ze �rodowiska 
pozostaje na poziomie skutków wywołanych 
funkcjonowaniem zabudowy mieszkaniowej (w obszarach 
o symbolach MW/MN, MW, MN: handel, rzemiosło 
nieuci��liwe, ochrona zdrowia, o�wiata, obiekty kultu 
i kultury), (w obszarze o symbolach U: małe zakłady 
rzemie�lnicze, handel, ochrona zdrowia, o�wiata, obiekty 
kultu i kultury, biura), z wykluczeniem działalno�ci, której 
poziom korzystania ze �rodowiska przekracza granice 
posiadanej działki oraz narusza prawa osób trzecich, 
 

18. zabudowa wielkopowierzchniowa (usługowo-
handlowa) – rozumie si� przez to obiekt handlowy  
o powierzchni sprzeda�y przekraczaj�cej 2 000 m2,  
w którym prowadzona jest jakakolwiek działalno�� handlowa, 
 

19. działalno�ci usługowej - nale�y przez to rozumie� 
funkcj� usługow� jako działalno�� gospodarcz� mo�liw� 
do prowadzenia w budynku mieszkalnym (np. fryzjer, 
gabinety lekarskie, kosmetyczka, administracja, biura itp.), 
 

20. urz�dzeniach infrastruktury technicznej – nale�y 
przez to rozumie� urz�dzenia z zakresu zaopatrzenia w 
wod�, odprowadzenia �cieków, elektroenergetyki, 
gazownictwa, ciepłownictwa, telekomunikacji, 
 

21. ekologicznych no�nikach energii cieplnej – nale�y 
przez to rozumie�: gaz płynny, olej opałowy nisko 
siarkowy, energi� elektryczn�, biomas�; itp., 
 

22. tymczasowym u�ytkowaniu i zagospodarowaniu 
terenów - nale�y przez to rozumie� dopuszczenie  
mo�liwo�ci wykorzystywania terenów w sposób 
dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie 
z tym planem, z wył�czeniem terenów pod planowane 
drogi i urz�dzenia infrastruktury technicznej, 
 

23. 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./., 
 

24. terenie inwestycji – nale�y przez to rozumie� 
obszar zainwestowania w granicach jednej lub kilku 
działek przeznaczonych pod zabudow�, 
 

25. Inne okre�lenia wynikaj� z odr�bnych przepisów 
prawa budowlanego. 

§ 5. W obszarze opracowania wyró�nia si� 
nast�puj�ce rodzaje obszarów funkcjonalnych: 
1. MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
2. MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
3. U - zabudowa usługowa; 
4. P - zabudowa przemysłowa, 
5. S - tereny składów, 
6. ZI - tereny zieleni izolacyjnej, 
7. ZP - tereny zieleni urz�dzonej, 
8. KG, KD - tereny dróg publicznych, 
9. KDW - tereny dróg wewn�trznych, 
10. KX - ci�gi piesze, 
11. WZ - urz�dzenia zaopatrzenia w wod�, 
12. EE - urz�dzenia elektroenergetyczne, 
13. EC - tereny ciepłownicze. 
 

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
 

1. Przestrzeganie obowi�zuj�cych przepisów prawa 
odno�nie zachowania ładu przestrzennego, 
architektonicznego, ochrony warto�ci przyrodniczych. 
 

2. 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. 
 

3. Budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego  
i 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. 
 

4. W granicach opracowania dopuszcza si� wznoszenie 
budynków wielkopowierzchniowych (usługowo-handlowych) 
o powierzchni sprzeda�y powy�ej 2 000 m2. 
 

5. W granicach konturów o symbolach: 17PSU, 18PSU, 
30U, 34PSU, 35PSU, zakazuje si� realizacji obiektów 
handlowych o powierzchni sprzeda�y powy�ej 500m2. 
 

§ 7. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego 
 

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 oddziaływaniu 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  
w ramach przeprowadzonej oceny oddziaływania 
przedsi�wzi�cia na �rodowisko dla planowanego 
przedsi�wzi�cia na podstawie ustawy z dnia 3 pa�dziernika 
2008 r. o udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego 
ochronie, udziale społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na �rodowisko (Dz. U z 2008 r.  
Nr 199, poz. 1227, z pó�n. zm.). 
 

2. Nale�y zabezpieczy� odpływ wód opadowych w 
sposób chroni�cy teren przed erozj� wodn� oraz przed 
zaleganiem wód opadowych. 
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3. W zakresie ochrony wód powierzchniowych i 
gruntowych ustala si� obowi�zek odprowadzenia �cieków 
z całego terenu do kanalizacji sanitarnej. 
 

4. Dla potrzeb ochrony przed hałasem ustala si� 
warto�ci brzegowe jak dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, w konturach o symbolu: 22U,MN;  
23U,MN; 24U,MN; 28U,MN; 39U,MN; 43MN; 44MN, 
45MN; pozostałe tereny przeznaczone na cele zabudowy 
przemysłowej i usługowej, w wyodr�bnionych obszarach 
funkcjonalnych, chyba, �e ustalenia szczegółowe planu 
mówi� inaczej. 
 

5. Zakłada si� gospodark� odpadami stałymi  
w oparciu o miejskie słu�by oczyszczania. Gromadzenie 
odpadów w pojemnikach (w wydzielonych miejscach)  
w terenach, gdzie odpady te powstaj�, w tym na 
poszczególnych działkach, z mo�liwo�ci� selektywnej 
zbiórki odpadów, okresowy wywóz odpadów na podstawie 
stosownych umów, 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. 
 

6. Warto�ciowe zadrzewienia podlegaj� ochronie.  
Ewentualna działalno�� przy drzewostanie wymaga 
uzyskania stosownych decyzji na podstawie 
obowi�zuj�cych przepisów. 
 

7. Utrzymywa� minimalny wska�nik powierzchni 
terenu biologicznie czynnego, okre�lony dla 
poszczególnych obszarów funkcjonalnych. 
 

§ 8. 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 obiekty dóbr kultury współczesnej. 
 

2. Na terenie obj�tym planem miejscowym nie 
wyst�puj� obiekty archeologiczne. 
 

3. Architektura budynków mieszkalnych, o ile ustalenia 
szczegółowe planu nie mówi� inaczej, winna nawi�zywa� 
do historycznej zabudowy Mazur, w zakresie gabarytów, 
zastosowania tradycyjnych materiałów wyko�czeniowych: 
cegła, dachówka, drewno, jasne tynki, kamie�. Poziom 
posadowienia posadzki parterów budynków – 
maksymalnie do 0,6 m od poziomu otaczaj�cego terenu. 
 

§ 9. 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 ci�gi 
piesze, teren planowanej zieleni, w konturze o symbolu 
26ZP i 49ZI/ZP, teren ciepłowni o symbolu 20EC, tereny 
uj�cia i stacji uzdatniania wody, oznaczone symbolem 
41WZ, 42WZ, tereny istniej�cej i projektowanej  zabudowy 
socjalnej w konturach o symbolu: 19P,S,U; 26ZP. 
 

2. W zale�no�ci od potrzeb ustala si� mo�liwo�� 
wyznaczenia innych terenów przestrzeni publicznych, 
okre�lonych w art. 6 ustawy o gospodarce 
nieruchomo�ciami z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
 

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegaj�cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odr�bnych przepisów. 
 

1. Teren poło�ony po południowo-wschodniej stronie ulicy 
Obwodowej, poło�ony jest w strefie ochrony po�redniej uj�cia 
wody podziemnej, oznaczonej graficznie na rysunku planu, 
ustanowionej zgodnie z Rozporz�dzeniem Nr 4/03 Dyrektora 
Regionalnego Zarz�du Gospodarki Wodnej w Warszawie 
z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie ustanowienia strefy 
ochronnej uj�cia wody podziemnej. 
 
  1) Tereny ochrony bezpo�redniej, poło�one s� na terenie 

oznaczonym symbolem 41WZ i 42WZ. 
 
  2) W granicach terenu ochrony po�redniej, oznaczonej 

graficznie na rysunku planu, wprowadza si� całkowity 
zakaz budowy obiektów usługowych, produkcyjnych 
uci��liwych i nieuci��liwych dla �rodowiska nie 
zwi�zanych z potrzebami produkcji i uzdatniania wody 
oraz zabrania si� wykonywania nast�puj�cych robót i 
czynno�ci powoduj�cych zmniejszenie przydatno�ci 
ujmowanej wody i wydajno�ci uj�cia: 
a) wprowadzania �cieków do wód lub do ziemi, 
b) rolniczego wykorzystywania �cieków, 
c) przechowywania lub składowania odpadów 

promieniotwórczych, 
d) budowy dróg publicznych oraz torów kolejowych, 
e) wykonywania robót melioracyjnych, 
f) lokalizowania zakładów przemysłowych oraz ferm 

chowu lub hodowli zwierz�t, 
g) lokalizowania magazynów produktów 

ropopochodnych oraz innych substancji, a tak�e 
ruroci�gów do ich transportu, 

h) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych 
lub przemysłowych, 

i) mycia pojazdów mechanicznych, 
j) urz�dzenia parkingów, obozowisk oraz k�pielisk, 
k) lokalizowania nowych uj�� wody (nie dotyczy  

rozbudowy uj�cia miejskiego), 
l) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok 

zwierz�cych, 
m) wydobywania kopalin, 
n) wykonywania odwodnie� budowlanych. 

 
2. Teren w granicach opracowania planu jest szczególny 

pod wzgl�dem hydrologicznym – wysoki poziom wód 
gruntowych, naturalne cieki wodne powierzchniowe  
i podskórne, dlatego te� nale�y zapewni� odprowadzenie 
wód opadowych istniej�cymi i projektowanymi odpływami, 
a w okresach intensywnych opadów deszczu, 
retencjonowanie nadmiaru wód, zwłaszcza na terenach 
przedstawionych graficznie na rysunku planu. 
 

3. Na obszarze obj�tym planem nie wyst�puj� tereny 
górnicze, a tak�e nara�one na niebezpiecze�stwo 
powodzi oraz zagro�one osuwaniem si� mas ziemnych. 
 

§ 11. 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� wydzielenie nowych działek 
budowlanych, pod warunkiem zapewnienia obsługi 
komunikacyjnej i obsługi funkcjonalnej  zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami prawa. 
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3. Powierzchnia wydzielanych działek, powinna 
zapewni� zabezpieczenie potrzeb parkingowych i zieleni 
oraz kształtowania zabudowy dostosowanej do funkcji. 
 

§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy. 
 

1. Szczególne warunki zagospodarowania obowi�zuj� 
na terenie poło�onym w bezpo�redniej i po�redniej strefie 
uj�cia wody. W granicach obj�tych opracowaniem, 
zlokalizowane s� strategiczne urz�dzenia infrastruktury 
technicznej (sieci energetyczne, wodoci�gowe, 
kanalizacyjne sanitarne i deszczowe) niezb�dne do 
prawidłowego funkcjonowania przedsi�biorstwa 
wodoci�gów i kanalizacji. W zwi�zku z powy�szym przy 
zagospodarowaniu terenów, w tym prywatnych, nale�y 
zachowa� dost�p do obsługi i konserwacji urz�dze�. 
 

2. Szczególne warunki zagospodarowania obowi�zuj� 
w s�siedztwie wie�y telekomunikacyjnej i linii 
energetycznych, ze wzgl�du na wytwarzane pola 
elektromagnetyczne. 
 

3. Teren opracowania przylega do drogi krajowej nr 63 
(szosa Obwodowa), wytwarzaj�cej hałas komunikacyjny 
przekraczaj�cy warto�ci dopuszczalne, w zwi�zku z czym 
budynki z  pomieszczeniami wymagaj�cymi ochrony przed 
zewn�trznym hałasem i drganiami nale�y chroni� przed 
tymi uci��liwo�ciami, usytuowanie i ukształtowanie 
budynku, stosowanie elementów amortyzuj�cych drgania 
oraz osłaniaj�cych i ekranizuj�cych przed hałasem, a 
tak�e racjonalne rozmieszczenie pomieszcze� w budynku 
i zapewnienie wymaganej izolacyjno�ci przegród 
zewn�trznych. 
 

4. Realizacja  przedsi�wzi�� w granicach opracowania 
planu, 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 oddziaływaniu 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  
w ramach przeprowadzonej oceny oddziaływania 
przedsi�wzi�cia na �rodowisko dla planowanego 
przedsi�wzi�cia na podstawie ustawy z dnia  
3 pa�dziernika 2008 r. o udost�pnianiu informacji  
o �rodowisku i jego ochronie, udziale społecze�stwa  
w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
�rodowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z pó�n. zm.) 
 

§ 13. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania, urz�dzania i u�ytkowania terenów 
 

1. Funkcjonowanie istniej�cego skrzy�owania  
z ul. Wile�sk� (7KD), jako nie spełniaj�cego warunków 
wymaganych w § 9 ust. 1 pkt 3 Rozporz�dzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.  
Nr 43, poz. 430), dopuszczalne jest do czasu realizacji 
inwestycji pod nazw� „Rozbudowa drogi krajowej nr 59 na 
odcinku Kanał Niegoci�ski – rondo przy al. 1 Maja oraz 
drogi krajowej nr 63 na odcinku rondo przy Al. 1 Maja – 
wie� Bystry”. 
 
 

Rozdział 2 
 

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

 

Symbol w planie przeznaczenie terenu, zasady zabudowy 
i zagospodarowania 

 
1MW/MN 

przeznaczenie 
podstawowe: 

teren zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

i jednorodzinnej 
przeznaczenie 
dopuszczalne: 

lokale działalno�ci 
usługowej 

A. Ł�czna powierzchnia terenu - ok. 10 572 m2 
B. Stan istniej�cy: 
Teren zabudowany budynkami mieszkalnymi 
wielorodzinnymi i jednorodzinnymi przy ul. 
Gda�skiej i Białostockiej 
C. Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
1) istniej�ce budynki pozostawia si� w 

dotychczasowym u�ytkowaniu z 
mo�liwo�ci� przebudowy, budowy i 
prowadzenia robót budowlanych oraz 
zmiany sposobu u�ytkowania parterów 
budynków na lokale działalno�ci usługowej,  

2) na terenie o symbolu 1MW/MN, dopuszcza 
si� ponadto lokalizowanie: 
a) obiektów gospodarczych i gara�owych, 
b) obiektów towarzysz�cych zabudowie 

mieszkaniowej, 
c) urz�dze� infrastruktury technicznej           

i urz�dze� podwórkowych (�mietniki, 
trzepaki itp.), 

d) dróg dojazdowych, parkingów. 
3) parametry i współczynniki nowej zabudowy: 

a) rzut poziomy budynków – prostok�tny,  
w nawi�zaniu do otaczaj�cej zabudowy,  
z elementami ganków, ryzalitów itp., 

b) budynki mieszkalne – 3 kondygnacje 
nadziemne, z ostatni� ukryt� w dachu 
wysokim, symetrycznym, 

c) budynki gospodarcze – do 2 kondygnacji 
nadziemnych, ł�cznie z dachem 
dwuspadowym lub wielopołaciowym, 

d) k�ty nachylenia połaci dachowych 
budynków mieszkalnych: 45-500, 

e) do�wietlenia poddaszy – lukarnami 
nakrytymi dwuspadowymi daszkami, 
dopuszcza si� lukarny nakryte daszkiem 
jednospadowym wyprowadzonym z połaci 
dachowej poni�ej kalenicy głównych 
połaci dachowych i pod warunkiem 
zachowania co najmniej 1,5 m odległo�ci 
od szczytowych kraw�dzi połaci 
dachowych oraz okna połaciowe, 

f) pokrycie dachów – dachówka ceramiczna 
w odcieniu ceglasto-czerwonym. 

4) nieprzekraczalna lina zabudowy od linii 
rozgraniczaj�cej: ul. Białostockiej - min. 6 m, 
od ul. Gda�skiej - min. 6 m, z odst�pstwami 
wyszczególnionymi na rysunku planu, 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy  – 
35% powierzchni działki, 

6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego – 25% powierzchni działki, 

7) w granicach działki zapewni� miejsca 
postojowe dla samochodów – wg ustale� § 16. 

2U 
przeznaczenie 
podstawowe: 
teren usług 

nieuci��liwych 
przeznaczenie 
dopuszczalne: 

funkcja 
mieszkaniowa 

A. Ł�czna powierzchnia terenu – ok. 931 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren zabudowany budynkiem handlowym 
C. Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
1) istniej�cy budynek sklepu pozostawia si� w 

dotychczasowym u�ytkowaniu, dopuszcza 
si� zmian� sposobu u�ytkowania na cele 
mieszkaniowe, usługi nieuci��liwe, ustala si� 
mo�liwo�� przebudowy, budowy, 
prowadzenia robót budowlanych. 
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2) parametry i współczynniki nowej zabudowy: 
a) budynki – do 3 kondygnacji nadziemnych, 

z ostatni� ukryt� w dachu wysokim, 
b) k�ty nachylenia połaci dachowych - 35-470, 

dach dwuspadowy lub wielopołaciowy, 
pokrycie dachu – dachówka w odcieniu 
ceglasto-czerwonym. 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 
rozgraniczaj�cej drog�  – min. 6 m, 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% 
powierzchni działki, 

5) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego – 10% powierzchni działki, 

6) w granicach działki zapewni� miejsca 
postojowe dla samochodów - wg ustale� § 16. 

 
3P 

przeznaczenie 
podstawowe: 

teren zabudowy 
przemysłowej 

3P/sw1, 3P/sw2, 
3P/sw3, 3P/sw3a 

- tereny studni 
wierconych 

A. Ł�czna powierzchnia terenu - ok. 39 925 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren zabudowany budynkami przemysłu 
rolno-spo�ywczego (mleczarnia) 
C. Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
1) istniej�ce budynki pozostawia si� w 

dotychczasowym u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� 
przebudowy, budowy, prowadzenia robót 
budowlanych. 

2) dopuszcza si� zmian� sposobu u�ytkowania 
na usługi nieuci��liwe dla s�siedniej 
zabudowy mieszkaniowej. 

3) na terenie mleczarni, wyznacza si� tereny 
istniej�cych studni wierconych oznaczone 
symbolami 3P/sw1, 3P/sw2, 3P/sw3, 
3P/sw3a – ogrodzone, stanowi�ce granice 
stref ochrony bezpo�redniej, zabezpieczone 
przed dost�pem osób nieupowa�nionych, 
odpowiednio zagospodarowane zieleni� i 
utrzymane w czysto�ci. 

4) parametry i współczynniki nowej zabudowy: 
a) budynki - do 3 kondygnacji nadziemnych, 
b) budynki nale�y projektowa� jako zespół 

tworz�cy architektoniczn� cało��. 
5) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 

rozgraniczaj�cej: ul. Białostockiej - min. 6 m, 
ul. Warmi�skiej – min. 6 m. 

6) maksymalna powierzchnia zabudowy  – 
60% powierzchni działki, 

7) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego – 10% powierzchni działki, 

8) w granicach działki zapewni� miejsca 
postojowe dla samochodów - wg ustale� § 16. 

 
4EE 

przeznaczenie 
podstawowe: 

obiekty i 
urz�dzenia 
energetyki 

A. Ł�czna powierzchnia terenu - ok. 16 222 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren zabudowany obiektami i urz�dzeniami 
energetyki 
C. Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje si� istniej�ce obiekty i 

urz�dzenia, ustala si� przebudow�, budow� 
obiektów na potrzeby w/w funkcji i 
prowadzenie robót budowlanych, 

2) prowadzona działalno�� nie mo�e by� uci��liwa 
dla s�siedniej zabudowy mieszkaniowej. 

3) projektowane budynki; rzut poziomy – 
prostok�tny w nawi�zaniu do otaczaj�cej 
zabudowy, z elementami ganków, ryzalitów 
itp., o wysoko�ci do 3-kondygnacji 
nadziemnych, z ostatni� kondygnacj� ukryt� 
w dachu o k�cie nachylenia  450 do 500, 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 
rozgraniczaj�cej ulic� Gda�sk� – min. 6 m, 

5) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego – 5% powierzchni działki 

6) w granicach działki zapewni� miejsca 
postojowe dla samochodów - wg ustale� § 16. 

 
5U 

przeznaczenie 
podstawowe: 

teren zabudowy 

A. Ł�czna powierzchnia terenu - ok. 4 454 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren zabudowany obiektem usługowym, 
u�yteczno�ci publicznej 
C. Zasady kształtowania zabudowy i 

usługowej 
nieuci��liwej 

przeznaczenie 
dopuszczalne: 

funkcja 
mieszkaniowa 

zagospodarowania terenu: 
1) dopuszcza si� przebudow� obiektu, 

budow�, prowadzenie robót budowlanych i 
zmian� sposobu u�ytkowania. 

2) wysoko�� budynku – do 3kondygnacji ł�cznie 
z poddaszem u�ytkowym, ukrytym w dachu 
dwuspadowym lub wielopołaciowym, o k�cie 
nachylenia połaci dachowych 45-500, pokrycie 
dachu - dachówka w odcieniu ceglasto-
czerwonym, 

3) ewentualna uci��liwo�� prowadzonej 
działalno�ci musi zamyka� si� w granicach 
własnej działki. 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 
rozgraniczaj�cej: ul. Gda�skiej - zachowuje 
si� istniej�c� lini� zabudowy,                       
od  ul. Suwalskiej - min. 6 m. 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% 
powierzchni działki, 

6)  minimalna powierzchnia terenu bionicznie 
czynnego – 10% powierzchni działki, 

7) granicach działki zapewni� miejsca postojowe 
dla samochodów - wg ustale� § 16. 

 
6U 

przeznaczenie 
podstawowe: 

teren zabudowy 
usługowej 

nieuci��liwej 
przeznaczenie 
dopuszczalne: 

funkcja 
mieszkaniowa 

A. Ł�czna powierzchnia terenu - ok. 12 360 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren zabudowany obiektami usługowymi. 
C. Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
1) istniej�ce obiekty pozostawia si� w 

dotychczasowym u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� 
zmiany sposobu u�ytkowania budynków, 
przebudowy, budowy lub prowadzenia robót 
budowlanych. 

2) nowe budynki musz� by� realizowana z 
zachowaniem okre�lonych parametrów: 
a) wysoko�� budynków  – do 3  kondygnacji 

nadziemnych, 
b) budynki zlokalizowane przy ulicy Suwalskiej, 

o wysoko�ci do 3 kondygnacji ł�cznie z 
poddaszem u�ytkowym, ukrytym w dachu 
dwuspadowym lub wielopołaciowym, o 
k�cie nachylenia połaci dachowych 45-500, 
pokrycie dachu – dachówka w odcieniu 
ceglasto-czerwonym, 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy, od  
ul. Suwalskiej – zgodnie z rysunkiem planu,  
od ul. Warmi�skiej min. 6 m od jej linii 
rozgraniczaj�cej. 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% 
powierzchni działki, 

5) minimalna powierzchnia terenu bionicznie 
czynnego – 10% powierzchni działki, 

6) w granicach działki zapewni� miejsca 
postojowe dla samochodów - wg ustale� § 16. 

 
7MW 

przeznaczenie 
podstawowe: 

teren zabudowy  
mieszkaniowej 
wielorodzinnej 
przeznaczenie 
dopuszczalne: 

usługi 
nieuci��liwe 

 

A. Ł�czna powierzchnia terenu – ok. 3 438 m2  
B. Stan istniej�cy: 
teren zabudowany  budynkami mieszkalnymi 
wielorodzinnymi. 
C. Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje si� istniej�ce obiekty, ustala si� 

przebudow�, budow� lub prowadzenie robót 
budowlanych, 

2) dopuszcza si�  lokalizowanie parkingów, 
gara�y, wolno stoj�cych budynków usługowych 
lub wbudowanych lokali usługowych, 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 
rozgraniczaj�cej ulic� Warmi�sk� - min 6 m, 

4) w przypadku przebudowy, rozbudowy lub 
dobudowy budynku nowego do obiektu 
istniej�cego, forma i rozwi�zania 
architektoniczne nowego obiektu maj� tworzy� 
kompozycyjn� cało�� z obiektem istniej�cym, 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 35% 
powierzchni działki, 

6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego - 25% powierzchni działki, 

7) maksymalna wysoko�� budynków – do         
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4 kondygnacji nadziemnych. 
8) w granicach terenu zapewni� miejsca 

postojowe dla samochodów- wg ustale� § 16. 
 

8ZI 
przeznaczenie 
podstawowe: 
teren zieleni 
izolacyjnej 

A. Ł�czna powierzchnia terenu – ok. 2 009 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren zieleni izolacyjnej 
C. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje si� istniej�c� ziele� naturaln�, 

dopuszcza si� nowe nasadzenia, 
2) wprowadza si� zakaz zabudowy terenów 

obiektami kubaturowymi, za wyj�tkiem 
obiektów architektury ogrodowej, 

3) wprowadza si� zakaz grodzenia terenu, 
4) zachowuje si� istniej�cy rów melioracyjny, 

stanowi�cy fragment kanalizacji deszczowej z 
mo�liwo�ci�  przebudowy odcinka, 
przebiegaj�cego po terenie o symbolu 10P, S, U. 

 
9KS 

przeznaczenie 
podstawowe: 
teren gara�y i 

parkingów 

A. Ł�czna powierzchnia terenu – ok. 5 124 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren cz��ciowo zabudowany parkingami  i  
gara�ami  w zabudowie szeregowej 
C. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje si� istniej�ce obiekty gara�owe, 

dopuszcza si� przebudow�, budow� nowych, 
budow� parkingów  oraz nadziemnych budowli 
i urz�dze� budowlanych zwi�zanych z 
utrzymaniem i obsług� parkingu, 

2) wyklucza si� lokalizacj� obiektów o funkcji 
innej ni� ustalona w pkt 1, 

3) projektowane gara�e form� i skal�, 
tworz�ce cało�� architektoniczn�, 

4) obsług� komunikacyjn� gara�y zapewnia 
droga dojazdowa o symbolu 15KDW, 
powi�zana ze stanem istniej�cym; 
projektowany zjazd na ulic� Warmi�sk� 
wymaga zgody i warunków Zarz�dcy drogi. 

5) Minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego – 10% powierzchni działki. 

 
10P,S,U 

przeznaczenie 
podstawowe: 

teren zabudowy  
przemysłowo-

składowej, 
usługowej 

 

A. Ł�czna powierzchnia terenu - ok.10 378 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren cz��ciowo zainwestowany zabudow� 
przemysłowo-składow� 
C. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje si� istniej�cy budynek, ustala si� 

przebudow�, budow� i prowadzenie robót 
budowlanych; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 
rozgraniczaj�cej ulic� Warmi�sk� - min. 6 m; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% 
powierzchni działki, 

4) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego – 10% powierzchni działki, 

5) architektura projektowanych obiektów  - 
wysoko��, gabaryty, detale, rozwi�zania 
konstrukcyjne i materiały powinny wynika� z 
technologii produkcji lub wykonywanych usług. 
W przypadku obiektów kubaturowych, których 
rozwi�zania przestrzenne nie wynikaj� z 
potrzeb technologicznych nale�y ograniczy� 
ich wysoko�� do grupy niskich w rozumieniu 
warunków technicznych jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie. 

 
11P,S,U 

przeznaczenie 
podstawowe: 

teren zabudowy  
przemysłowej, 

składowej, 
usługowej 

 

A. Ł�czna powierzchnia terenu – ok. 4963 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren zainwestowany budynkiem o funkcji 
przemysłowo-składowej, w zabudowie szeregowej. 
C. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje si� istniej�ce budynki w zabudowie 

szeregowej, z mo�liwo�ci� przebudowy, 
prowadzenia robót budowlanych lub zmiany 
sposobu u�ytkowania na funkcje przemysłowe, 
składowe, usługowe. 

2) architektura projektowanych obiektów - 
wysoko��, gabaryty, detale, rozwi�zania 
konstrukcyjne i materiały powinny wynika� z 
technologii produkcji lub wykonywanych usług. 
W przypadku obiektów kubaturowych, których 
rozwi�zania przestrzenne nie wynikaj� z 

potrzeb technologicznych nale�y ograniczy� 
ich wysoko�� do grupy niskich w rozumieniu 
warunków technicznych jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy od             
ul. Warmi�skiej wyznacza zewn�trzna 
�ciana istniej�cego budynku, 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy – 70% 
powierzchni działki, 

5) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego – 5% powierzchni działki. 

 
12P,S,U 

przeznaczenie 
podstawowe: 

teren zabudowy  
przemysłowej, 

składowej, 
usługowej 

przeznaczenie 
dopuszczalne: 

lokal mieszkalny 
– słu�bowy, 

zwi�zany 
z terenem 
inwestycji 

A. Ł�czna powierzchnia terenu - ok. 14 930 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren zainwestowany budynkiem, obecnie 
u�ytkowanym na cele usługowe. 
C. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje si� istniej�ce obiekty, ustala si� ich 

przebudow�, budow�, prowadzenie robót 
budowlanych i zmian� sposobu u�ytkowania. 

2) architektura projektowanych obiektów  - 
wysoko��, gabaryty, detale, rozwi�zania 
konstrukcyjne i materiały powinny wynika� z 
technologii produkcji lub wykonywanych usług. 
W przypadku obiektów kubaturowych, których 
rozwi�zania przestrzenne nie wynikaj� z 
potrzeb technologicznych nale�y ograniczy� 
ich wysoko�� do grupy niskich w rozumieniu 
warunków technicznych jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie 

3) dopuszcza si� jeden lokal mieszkalny 
słu�bowy, na potrzeby prowadzonej 
działalno�ci usługowej. 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy od  linii 
rozgraniczaj�cej ul. Białostock� – min. 6 m. 

5) maksymalna powierzchnia  zabudowy –  
60% terenu lub powierzchni działki, 

6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego  – 10%, powierzchni działki, 

7) w granicach działki zapewni� miejsca 
postojowe dla samochodów - wg ustale� § 16, 

8) przy zagospodarowaniu terenu uwzgl�dni� 
retencjonowanie wód opadowych. 

 
13P,S,U 

przeznaczenie 
podstawowe: 

teren zabudowy  
przemysłowej, 

składowej, 
usługowej 

przeznaczenie 
dopuszczalne: 

lokal mieszkalny - 
słu�bowy,  
zwi�zany 
z terenem 
inwestycji 

A. Ł�czna powierzchnia terenu - ok. 9 509 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren zainwestowany budynkami, obecnie 
u�ytkowanymi na cele usługowe. 
C. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje si� istniej�ce obiekty, ustala si� ich 

przebudow�, budow�, prowadzenie robót 
budowlanych i zmian� sposobu u�ytkowania; 

2) architektura projektowanych obiektów - 
wysoko��, gabaryty, detale, rozwi�zania 
konstrukcyjne i materiały powinny wynika� z 
technologii produkcji lub wykonywanych usług. 
W przypadku obiektów kubaturowych, których 
rozwi�zania przestrzenne nie wynikaj� z 
potrzeb technologicznych nale�y ograniczy� 
ich wysoko�� do grupy niskich w rozumieniu 
warunków technicznych jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie 

3) dopuszcza si� jeden lokal mieszkalny 
słu�bowy na potrzeby prowadzonej 
działalno�ci usługowej; 

4) zachowuje si� nieprzekraczaln� lini� 
zabudowy od ul. Białostockiej, od 
pozostałych dróg, zgodnie z rysunkiem 
graficznym. 

5) maksymalna powierzchnia  zabudowy –  
60% powierzchni działki, 

6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego  – 10% powierzchni działki; 

7) w granicach działki zapewni� miejsca 
postojowe dla samochodów - wg ustale� § 16. 

 
14P,S,U 

przeznaczenie 
podstawowe: 

teren zabudowy  

A. Ł�czna powierzchnia terenu - ok. 10 582 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren zainwestowany budynkiem mieszkalnym, 
cz��ciowo wykorzystywany obecnie na cele 
usługowe, składowe. 
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przemysłowej, 
składowej, 
usługowej 

przeznaczenie 
dopuszczalne: 

lokal mieszkalny - 
słu�bowy, 
zwi�zany 
z terenem 
inwestycji 

C. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje si� istniej�ce obiekty, ustala si� ich 

przebudow�, budow�, prowadzenie robót 
budowlanych i zmian� sposobu u�ytkowania. 

2) architektura projektowanych obiektów  - 
wysoko��, gabaryty, detale, rozwi�zania 
konstrukcyjne i materiały powinny wynika� 
z technologii produkcji lub wykonywanych 
usług. W przypadku obiektów 
kubaturowych, których rozwi�zania 
przestrzenne nie wynikaj� z potrzeb 
technologicznych nale�y ograniczy� ich 
wysoko�� do grupy niskich w rozumieniu 
warunków technicznych jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie. 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, od linii 
rozgraniczaj�cej ul. Sybiraków – min. 6 m, 
od ci�gu pieszego – min. 6 m, 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy –  
60% powierzchni terenu lub działki, 

5) minimalna powierzchnia terenu  biologicznie 
czynnego – 10% powierzchni działki. 

6) w granicach działki zapewni� miejsca 
postojowe dla samochodów - wg ustale� § 16, 

7) przy zagospodarowaniu terenu uwzgl�dni� 
retencjonowanie wód opadowych. 

 
15P,S,U 

przeznaczenie 
podstawowe: 

teren zabudowy  
przemysłowej, 

składowej, 
usługowej 

 

A. Ł�czna powierzchnia terenu - ok. 13 230 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren zainwestowany budynkami, obecnie 
u�ytkowanymi na cele usługowe. 
C. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje si� istniej�ce obiekty, ustala si� ich 

przebudow�, budow�, prowadzenie robót 
budowlanych i zmian� sposobu u�ytkowania. 

2) architektura projektowanych obiektów - 
wysoko��, gabaryty, detale, rozwi�zania 
konstrukcyjne i materiały powinny wynika� z 
technologii produkcji lub wykonywanych usług. 
W przypadku obiektów kubaturowych, których 
rozwi�zania przestrzenne nie wynikaj� z 
potrzeb technologicznych nale�y ograniczy� 
ich wysoko�� do grupy niskich w rozumieniu 
warunków technicznych jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie. 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, od linii 
rozgraniczaj�cej ul. Warmi�sk� – min. 6 m, 
od drogi wewn�trznej – min. 6 m, 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy –  
60% powierzchni terenu lub działki, 

5) minimalna powierzchnia terenu  biologicznie 
czynnego – 10% powierzchni działki, 

6) w granicach działki zapewni� miejsca 
postojowe dla samochodów - wg ustale� § 16. 

 
16P,S,U 

przeznaczenie 
podstawowe: 

teren zabudowy  
przemysłowej, 

składowej, 
usługowej 

 

A. Ł�czna powierzchnia terenu – ok. 5 916 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren zainwestowany budynkami, obecnie 
u�ytkowanymi na cele usługowe. 
C. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje si� istniej�ce obiekty, ustala si� ich 

przebudow�, budow�, prowadzenie robót 
budowlanych i zmian� sposobu u�ytkowania. 

2) architektura projektowanych obiektów  - 
wysoko��, gabaryty, detale, rozwi�zania 
konstrukcyjne i materiały powinny wynika�  
z technologii produkcji lub wykonywanych 
usług. W przypadku obiektów kubaturowych, 
których rozwi�zania przestrzenne nie 
wynikaj� z potrzeb technologicznych nale�y 
ograniczy� ich wysoko�� do grupy niskich  
w rozumieniu warunków technicznych jakim 
powinny odpowiada� budynki i ich 
usytuowanie. 

 

 3) nieprzekraczalne linie zabudowy, od linii 
rozgraniczaj�cej ul. Warmi�sk� – min. 6 m, 
od drogi wewn�trznej – min. 6 m, 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy –  
60% powierzchni działki; 

5) minimalna powierzchnia terenu  biologicznie 
czynnego – 10% powierzchni działki, 

6) w granicach działki zapewni� miejsca 
postojowe dla samochodów - wg ustale� § 16. 

 
17P,S,U 

przeznaczenie 
podstawowe: 

teren zabudowy  
przemysłowej, 

składowej, 
usługowej 

 

A. Ł�czna powierzchnia terenu - ok. 19 051 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren zainwestowany budynkami, obecnie 
u�ytkowanymi na cele usługowe i wie�� 
teletransmisyjn�. 
C. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje si� istniej�ce obiekty, ustala si� 

przebudow�, budow�, prowadzenie robót 
budowlanych i zmian� sposobu u�ytkowania. 

2) architektura projektowanych obiektów  - 
wysoko��, gabaryty, detale, rozwi�zania 
konstrukcyjne i materiały powinny wynika�  
z technologii produkcji lub wykonywanych 
usług. W przypadku obiektów kubaturowych, 
których rozwi�zania przestrzenne nie 
wynikaj� z potrzeb technologicznych nale�y 
ograniczy� ich wysoko�� do grupy niskich  
w rozumieniu warunków technicznych jakim 
powinny odpowiada� budynki i ich 
usytuowanie. 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii 
rozgraniczaj�cej drogi  – min. 6 m. 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy –  
60% powierzchni terenu lub działki, 

5) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego – 10% powierzchni działki, 

6) wie�a nie mo�e emitowa� pól 
elektromagnetycznych wy�szych ni� 
okre�lone w rozporz�dzeniu Ministra Ochrony 
�rodowiska z dnia 30 pa�dziernika  2003 r.  
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w �rodowisku oraz 
sposobów sprawdzania otrzymania tych 
poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). 

7) zakazuje si� realizacji obiektów handlowych 
o powierzchni sprzeda�y powy�ej 500 m2. 

8) w granicach działki zapewni� miejsca 
postojowe dla samochodów - wg ustale� § 16, 

 
18P,S,U 

przeznaczenie 
podstawowe: 

teren zabudowy  
przemysłowej, 

składowej, 
usługowej 

 

A. Ł�czna powierzchnia terenu - ok. 46 723 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren zainwestowany budynkami, obecnie 
u�ytkowanymi na cele usługowe. 
C. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje si� istniej�ce obiekty, ustala si� 

przebudow�, budow�, prowadzenie robót 
budowlanych i zmian� sposobu u�ytkowania; 

2) architektura projektowanych obiektów  - 
wysoko��, gabaryty, detale, rozwi�zania 
konstrukcyjne i materiały powinny wynika� 
z technologii produkcji lub wykonywanych 
usług. W przypadku obiektów kubaturowych, 
których rozwi�zania przestrzenne nie 
wynikaj� z potrzeb technologicznych nale�y 
ograniczy� ich wysoko�� do grupy niskich  
w rozumieniu warunków technicznych jakim 
powinny odpowiada� budynki i ich 
usytuowanie; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii 
rozgraniczaj�cej drogi  – min. 6 m; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy –  
60% powierzchni terenu lub działki; 

5) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego – 10% powierzchni działki; 

6) w granicach działki zapewni� miejsca 
postojowe dla samochodów - wg ustale� § 16, 
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19P,S,U 

przeznaczenie 
podstawowe: 

teren zabudowy  
przemysłowej, 

składowej, 
usługowej 

przeznaczenie 
dopuszczalne: 

zabudowa 
socjalna 

 

A. Ł�czna powierzchnia terenu – ok. 4 091 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren zainwestowany budynkiem socjalnym. 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje si� istniej�ce obiekty, w tym 

zabudowy socjalnej, ustala si� ich 
przebudow�,  budow�, prowadzenie robót 
budowlanych, zmian� sposobu u�ytkowania. 

2) architektura projektowanych obiektów  - 
wysoko��, gabaryty, detale, rozwi�zania 
konstrukcyjne i materiały powinny wynika� z 
technologii produkcji lub wykonywanych usług. 
W przypadku obiektów kubaturowych, których 
rozwi�zania przestrzenne nie wynikaj� z 
potrzeb technologicznych nale�y ograniczy� 
ich wysoko�� do grupy niskich w rozumieniu 
warunków technicznych jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie. 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii 
rozgraniczaj�cej drogi  – min. 6 m. 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy –  
60% powierzchni działki; 

5) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego – 10% powierzchni działki; 

6) zakazuje si� realizacji obiektów handlowych 
o powierzchni sprzeda�y powy�ej 500 m2. 

7) w granicach działki zapewni� miejsca 
postojowe dla samochodów - wg ustale� § 16. 

 
20EC 

przeznaczenie 
podstawowe: 

teren zabudowy 
obiektów 

ciepłownictwa 

A. Ł�czna powierzchnia terenu – ok. 7 659 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren zainwestowany budynkami, obecnie 
u�ytkowanymi na cele usługowe. 
C. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje si� istniej�ce obiekty gospodarki 

cieplnej, ustala si� ich przebudow�, budow� 
i prowadzenie robót budowlanych. 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 
rozgraniczaj�cej drog� – min. 6 m 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60% 
powierzchni terenu; 

4) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego –  10% powierzchni terenu; 

5) w granicach działki zapewni� miejsca 
postojowe dla samochodów - wg ustale� § 16, 

 
21EE 

przeznaczenie 
podstawowe: 
urz�dzenia 

elektroenergetyki 
 

A. Ł�czna powierzchnia terenu – ok. 1159 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren zainwestowany  stacj� trafo. 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje si� istniej�ce obiekty urz�dze� 

elektroenergetyki; 
2) dopuszcza si� rozbudow�, przebudow�, 

modernizacj�; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy – min. 6 m 

od linii rozgraniczaj�cej drog�. 
 

22U,MN 
przeznaczenie 
podstawowe: 

zabudowa 
usługowa, 

przeznaczenie 
dopuszczalne: 

zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna 

 

A. Ł�czna powierzchnia terenu - ok. 10 866 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren niezainwestowany 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) ewentualna uci��liwo�� prowadzonej 

działalno�ci – w granicach własnej działki. 
2) parametry i współczynniki planowanej 

zabudowy: 
a) budynki usługowe – do 3 kondygnacji 

nadziemnych, 
b) budynki mieszkalne jednorodzinne –  

do 3 kondygnacji nadziemnych, z ostatni� 
kondygnacj� ukryt� w dachu dwuspadowym 
lub wielopołaciowym o kacie nachylenia  
połaci dachowych 45-500, 

c) pokrycie dachów  budynków mieszkalnych 
– dachówka w odcieniu ceglasto - 
czerwonym. 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy: od linii 
rozgraniczaj�cej ul. Warmi�sk�  i Sybiraków 
– min. 6 m, 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy  –  
50% powierzchni działki, 

 

 5) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego – 10% powierzchni działki, 

6) w granicach działek zapewni� miejsca 
postojowe dla samochodów - wg ustale� § 16. 

 
23U,MN 

przeznaczenie 
podstawowe: 

zabudowa 
usługowa, 

przeznaczenie 
dopuszczalne: 

zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna 

 

A. Ł�czna powierzchnia terenu -  ok. 3 317 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren zainwestowany budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi i budynkami usługowymi 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje si� istniej�ce obiekty, ustala si� 

przebudow�, budow�, prowadzenie robót 
budowlanych i zmian� sposobu u�ytkowania; 

2) ewentualna uci��liwo�� prowadzonej 
działalno�ci – w granicach własnej działki, 

3) dla projektowanej zabudowy ustala si�: 
a) budynki usługowe o wysoko�ci do  

3-kondygnacji nadziemnych, 
b) budynki mieszkalne o wysoko�ci do  

3-kondygnacji nadziemnych, z ostatni� 
kondygnacj� ukryt� w dachu dwuspadowym 
lub wielopołaciowym, o k�cie nachylenia 
połaci dachowych 45-500, 

c) pokrycie dachów  budynków 
mieszkalnych – dachówka w odcieniu 
ceglasto – czerwonym. 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy  
od linii rozgraniczaj�cej ul. Suwalsk�  
i ul. Warmi�sk� – min. 6 m; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy  –  
50% powierzchni działki; 

6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego - 10% powierzchni działki, 

7) w granicach działek zapewni� miejsca 
postojowe dla samochodów - wg ustale� § 16. 

 
24U,MN 

przeznaczenie 
podstawowe: 

zabudowa 
usługowa, 

przeznaczenie 
dopuszczalne: 

zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna 

 

A. Ł�czna powierzchnia terenu - ok. 6 634 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren zainwestowany budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi i budynkami usługowymi 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje si� istniej�ce obiekty, ustala si� 

przebudow�, budow�, prowadzenie robót 
budowlanych i zmian� sposobu u�ytkowania. 

2) ewentualna uci��liwo�� prowadzonej 
działalno�ci – w granicach własnej działki, 

3) dla projektowanej zabudowy ustala si�: 
a) budynki usługowe o wysoko�ci do  

3-kondygnacji nadziemnych; 
b) budynki mieszkalne o wysoko�ci do  

3-kondygnacji nadziemnych, z ostatni� 
kondygnacj� ukryt� w dachu dwuspadowym 
lub wielopołaciowym, o k�cie nachylenia 
połaci dachowych 45 – 500, 

c) pokrycie dachów  budynków mieszkalnych 
– dachówka w odcieniu ceglasto-
czerwonym; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 
rozgraniczaj�cej ul. Suwalsk� – min. 6 m; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy  –  
50% powierzchni działki; 

6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego - 10% powierzchni działki, 

7) w granicach działek zapewni� miejsca 
postojowe dla samochodów - wg ustale� § 16. 

 
25P,S,U 

przeznaczenie 
podstawowe: 

zabudowa 
przemysłowa, 

składowa, 
usługowa, 

przeznaczenie 
dopuszczalne: 

lokale mieszkalne 
 

A. Ł�czna powierzchnia terenu - ok. 25 293 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren zainwestowany budynkami przemysłowymi, 
składowymi 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) istniej�ce obiekty pozostawia si� w 

dotychczasowym u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� 
przebudowy, budowy, prowadzenia robót 
budowlanych i zmiany sposobu u�ytkowania; 

2) prowadzona działalno�� nie mo�e powodowa� 
uci��liwo�ci dla s�siedniej zabudowy; 

3) wysoko�� budynków  - do 3 kondygnacji 
nadziemnych; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 
rozgraniczaj�cej ul. Suwalsk� – min. 6 m; 
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5) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% 
powierzchni działki; 

6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego – 10% powierzchni działki; 

7) w granicach działek zapewni� miejsca 
postojowe dla samochodów - wg ustale� § 16. 

 
26ZP 

przeznaczenie 
podstawowe: 

ziele� parkowa 
przeznaczenie 
dopuszczalne: 

zabudowa 
socjalna 

A. Ł�czna powierzchnia terenu -  26 953 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren niezainwestowany 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe - ziele� parkowa: 

a) realizacja �cie�ek pieszych, 
motokrosowych itp.; 

b) wprowadzenie o�wietlenia, 
c) nasadzenia zieleni, 
d) elementy architektury ogrodowej, 
e) urz�dzenia sportowo-rekreacyjne. 

2) dopuszcza si� lokalizacj� zabudowy  
socjalnej, w tym typowej, kontenerowej, 
a) budynki o wysoko�ci do 2 kondygnacji 

nadziemnych, 
b) w granicach terenu zapewni� miejsca 

postojowe dla samochodów - wg ustale� 
§ 16; 

c) maksymalna powierzchnia  zabudowy –  
25% powierzchni terenu, 

3) zaleca si� przeprowadzenie bada� 
geologicznych, ze wzgl�du na przypuszczenie 
wyst�powania złó� drugiej kategorii. 

4) przy zagospodarowaniu terenu uwzgl�dni� 
retencjonowanie wód opadowych. 

 
27U 

przeznaczenie 
podstawowe: 

zabudowa 
usługowa 

A. Ł�czna powierzchnia terenu - ok. 2 679 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren realizowanych usług komunikacji 
samochodowej 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) obsługa komunikacyjna terenu z                

ul. Suwalskiej  lub ul Sybiraków 
2) architektura projektowanych obiektów  - 

wysoko��, gabaryty, detale, rozwi�zania 
konstrukcyjne i materiały powinny wynika�  
z technologii produkcji lub wykonywanych 
usług. W przypadku obiektów kubaturowych, 
których rozwi�zania przestrzenne nie wynikaj� 
z potrzeb technologicznych nale�y ograniczy� 
ich wysoko�� do grupy niskich w rozumieniu 
warunków technicznych jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie. 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
rysunkiem graficznym: od linii rozgraniczaj�cej 
ul. Obwodowej – min. 10 m, od linii 
rozgraniczaj�cych ci�gu pieszego  - min. 4 m, 
od drogi wewn�trznej 11KDW – min. 6 m. 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% 
powierzchni działki; 

5) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego  - 10% powierzchni działki, 

6) w granicach terenu zapewni� miejsca 
postojowe dla samochodów - wg ustale� § 16. 

 
28U,MN 

przeznaczenie 
podstawowe: 

zabudowa 
usługowa 

przeznaczenie 
dopuszczalne: 

zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna 

A. Ł�czna powierzchnia terenu -  ok. 9 545 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren istniej�cej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje si� istniej�ce obiekty, ustala si� 

przebudow�, budow�, prowadzenie robót 
budowlanych i zmian� sposobu u�ytkowania, 

2) dopuszcza si� uzupełnienie terenu inwestycji 
zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn�, 

3) ewentualna uci��liwo�� zabudowy 
usługowej musi zamyka� si� w granicach 
własnej działki, 

4) dla projektowanej zabudowy ustala si�: 
a) wysoko�� budynków do 3- kondygnacji 

nadziemnych, 

 

 b) budynki mieszkalne jednorodzinne - 
2 kondygnacje, z ostatni� ukryt� w dachu 
dwuspadowym lub wielopołaciowym, o k�cie 
nachylenia połaci dachowych 45 – 500, 

c) pokrycie dachów – dachówka w odcieniu 
ceglasto-czerwonym 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% 
powierzchni działki, 

6) minimalna powierzchnia terenu biologiczne 
czynnego – 30% powierzchni działki, 

7) w granicach działek zapewni� miejsca 
postojowe dla samochodów - wg ustale� § 16. 

 
29U 

przeznaczenie 
podstawowe: 

zabudowa 
usługowa 

alternatywnie: 
zabudowa 
socjalna 

przeznaczenie 
dopuszczalne: 

lokal mieszkalny - 
słu�bowy,  
zwi�zany 
z terenem 
inwestycji 

A. Ł�czna powierzchnia terenu  - ok. 7 086 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren niezainwestowany 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) architektura projektowanych obiektów  - 

wysoko��, gabaryty, detale, rozwi�zania 
konstrukcyjne i materiały powinny wynika� z 
technologii produkcji lub wykonywanych usług. 
W przypadku obiektów kubaturowych, których 
rozwi�zania przestrzenne nie wynikaj� z 
potrzeb technologicznych nale�y ograniczy� 
ich wysoko�� do grupy niskich w rozumieniu 
warunków technicznych jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie 

2) dopuszcza si� jeden lokal mieszkalny 
słu�bowy, na potrzeby prowadzonej 
działalno�ci usługowej. 

3) na terenie 29U, dopuszcza si� lokalizacj� 
zabudowy socjalnej, w tym kontenerowej, 

4) zaleca si� rozpoznanie warunków 
geotechnicznych, 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy od  linii 
rozgraniczaj�cej ul. Sybiraków – min. 6 m, od 
linii rozgraniczaj�cej ci�g pieszy - min. 4 m, 

6) maksymalna powierzchnia  zabudowy –  
50% terenu lub powierzchni działki, 

7) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego  – 30% powierzchni działki, 

8) w granicach działki zapewni� miejsca 
postojowe dla samochodów - wg ustale� § 16. 

 
30U 

przeznaczenie 
podstawowe: 

zabudowa 
usługowa 

przeznaczenie 
dopuszczalne: 

lokal mieszkalny - 
słu�bowy,  
zwi�zany 
z terenem 
inwestycji 

A. Ł�czna powierzchnia terenu - ok. 19 467 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren niezainwestowany 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) architektura projektowanych obiektów - 

wysoko��, gabaryty, detale, rozwi�zania 
konstrukcyjne i materiały powinny wynika� z 
technologii produkcji lub wykonywanych usług. 
W przypadku obiektów kubaturowych, których 
rozwi�zania przestrzenne nie wynikaj� z 
potrzeb technologicznych nale�y ograniczy� 
ich wysoko�� do grupy niskich w rozumieniu 
warunków technicznych jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie, 

2) dopuszcza si� jeden lokal mieszkalny 
słu�bowy, na potrzeby prowadzonej 
działalno�ci usługowej, 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy od  linii 
rozgraniczaj�cej ul. Obwodowej - min. 25 m, 
ul. Sybiraków – min. 6 m, 

4) maksymalna powierzchnia  zabudowy –  
50% terenu lub powierzchni działki, 

5) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego  – 10%, powierzchni działki, 

6) zakazuje si� realizacji obiektów handlowych 
o powierzchni sprzeda�y powy�ej 500 m2. 

7) w granicach działki zapewni� miejsca 
postojowe dla samochodów - wg ustale� § 16. 

 
31ZI 

przeznaczenie 
podstawowe: 

ziele� izolacyjna 

A. Ł�czna powierzchnia terenu -  ok. 2 506 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren niezainwestowany 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) wprowadzenie nasadze�  zieleni wysokiej, 

rodzimych gatunków, dostosowanych do 
warunków fizyko-chemicznych terenu, 

2) prowadzenie infrastruktury technicznej. 
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32U,P 

przeznaczenie 
podstawowe: 

zabudowa 
usługowa, 

przemysłowa 
 

A. Ł�czna powierzchnia terenu - ok. 5 982 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren zainwestowany obiektami obsługi 
komunikacji samochodowej 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje si� istniej�ce obiekty budowlane, 

dopuszcza si� ich przebudow�, budow�, 
prowadzenie robót budowlanych lub zmian� 
sposobu u�ytkowania na cele usługowe, 
przemysłowe. 

2) architektura projektowanych obiektów  - 
wysoko��, gabaryty, detale, rozwi�zania 
konstrukcyjne i materiały powinny wynika� z 
technologii produkcji lub wykonywanych usług. 
W przypadku obiektów kubaturowych, których 
rozwi�zania przestrzenne nie wynikaj� z 
potrzeb technologicznych nale�y ograniczy� 
ich wysoko�� do grupy niskich w rozumieniu 
warunków technicznych jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie. 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
projektowanej linii rozgraniczaj�cej  
ul. Obwodow� – min. 10 m, od linii 
rozgraniczaj�cej ul. Wile�skiej 
i ul. Sybiraków – min. 6 m, 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% 
powierzchni działki, 

5) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego – 10% powierzchni działki, 

6) w granicach działek zapewni� miejsca 
postojowe dla samochodów - wg ustale� § 16. 

 
33P,S,U 

przeznaczenie 
podstawowe: 

zabudowa 
przemysłowa, 

składowa, 
usługowa, 

 

A. Ł�czna powierzchnia terenu - ok. 25 978 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren zainwestowany obiektami 
przemysłowymi,  obsługi komunikacji 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje si� istniej�ce obiekty, ustala si� 

przebudow�, budow�, prowadzenie robót 
budowlanych. 

2) architektura projektowanych obiektów  - 
wysoko��, gabaryty, detale, rozwi�zania 
konstrukcyjne i materiały powinny wynika�  
z technologii produkcji lub wykonywanych 
usług. W przypadku obiektów kubaturowych, 
których rozwi�zania przestrzenne nie 
wynikaj� z potrzeb technologicznych nale�y 
ograniczy� ich wysoko�� do grupy niskich  
w rozumieniu warunków technicznych jakim 
powinny odpowiada� budynki i ich 
usytuowanie. 

3) przy zagospodarowaniu terenu uwzgl�dni� 
retencjonowanie wód opadowych, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: od 
projektowanej  linii rozgraniczaj�cej  
ul. Obwodow� - min. 10 m, od linii 
rozgraniczaj�cej  ul. Sybiraków i ci�gu 
pieszego – min. 6 m; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% 
powierzchni działki; 

6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego –  10% działki; 

7) w granicach działek zapewni� miejsca 
postojowe dla samochodów - wg ustale� § 16. 

 
34P,S,U 

przeznaczenie 
podstawowe: 

zabudowa 
przemysłowa, 

składowa, 
usługowa, 

 

A. Ł�czna powierzchnia terenu - ok. 21 306 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren niezainwestowany 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) architektura projektowanych obiektów - 

wysoko��, gabaryty, detale, rozwi�zania 
konstrukcyjne i materiały powinny wynika� z 
technologii produkcji lub wykonywanych usług. 
W przypadku obiektów kubaturowych, których 
rozwi�zania przestrzenne nie wynikaj� z 
potrzeb technologicznych nale�y ograniczy� 
ich wysoko�� do grupy niskich w rozumieniu 
warunków technicznych jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie. 

 

 2) nieprzekraczalne linie zabudowy  - min. 6 m 
od linii rozgraniczaj�cych drogi, 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% 
powierzchni działki, 

4) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego –  10% powierzchni działki, 

5) zakazuje si� realizacji obiektów handlowych 
o powierzchni sprzeda�y powy�ej 500 m2. 

6) w granicach działek zapewni� miejsca 
postojowe dla samochodów - wg ustale� § 16. 

 
35P,S,U 

przeznaczenie 
podstawowe: 

zabudowa 
przemysłowa, 

składowa, 
usługowa 

 
 

A. Ł�czna powierzchnia terenu - ok. 30 910 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren cz��ciowo zainwestowany obiektem 
przemysłowo-składowym 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) architektura projektowanych obiektów  - 

wysoko��, gabaryty, detale, rozwi�zania 
konstrukcyjne i materiały powinny wynika� z 
technologii produkcji lub wykonywanych usług. 
W przypadku obiektów kubaturowych, których 
rozwi�zania przestrzenne nie wynikaj� z 
potrzeb technologicznych nale�y ograniczy� 
ich wysoko�� do grupy niskich w rozumieniu 
warunków technicznych jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie, 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy min. 6 m 
od linii rozgraniczaj�cych drogi, 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy –  
60% powierzchni działki, 

4) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego – 10% powierzchni działki, 

5) zakazuje si� realizacji obiektów handlowych 
o powierzchni sprzeda�y powy�ej 500 m2. 

6) w granicach działek zapewni� miejsca 
postojowe dla samochodów - wg ustale� § 16. 

 
36 P,S,U 

przeznaczenie 
podstawowe: 

zabudowa 
przemysłowa, 

składowa, 
usługowa, 

przeznaczenie 
dopuszczalne: 

lokal mieszkalny - 
słu�bowy,  
zwi�zany 
z terenem 
inwestycji 

 

A. Ł�czna powierzchnia terenu - ok. 3 598 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren zainwestowany obiektami usługowymi, 
obsługi komunikacji samochodowej 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje si� istniej�ce obiekty, ustala si� 

zmian� funkcji na inne cele usługowe,  
przemysłowe, składowe, przebudow� 
istniej�cych budynków, budow� i 
prowadzenie robót budowlanych, 

2) architektura projektowanych obiektów  - 
wysoko��, gabaryty, detale, rozwi�zania 
konstrukcyjne i materiały powinny wynika�  
z technologii produkcji lub wykonywanych 
usług. W przypadku obiektów kubaturowych, 
których rozwi�zania przestrzenne nie 
wynikaj� z potrzeb technologicznych nale�y 
ograniczy� ich wysoko�� do grupy niskich  
w rozumieniu warunków technicznych jakim 
powinny odpowiada� budynki i ich 
usytuowanie. 

3) na terenie inwestycji dopuszcza si� jeden 
lokal mieszkalny słu�bowy, zwi�zany z 
prowadzon� działalno�ci� usługow�, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy – min. 6 m 
od linii rozgraniczaj�cych drogi, 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy  – 
60% powierzchni działki, 

6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego – 10% powierzchni działki, 

7) w granicach działek  zapewni� miejsca 
postojowe dla samochodów - wg ustale� § 16. 

 
37U 

przeznaczenie 
podstawowe: 

zabudowa 
usługowa, 

przemysłowa, 
składowa, 

 

A. Ł�czna powierzchnia terenu - ok. 12 007 m2 
Stan istniej�cy: 
teren zainwestowany obiektami obsługi 
komunikacji samochodowej 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje si� istniej�ce obiekty, ustala si� 

ich przebudow�, budow� i prowadzenie 
robót budowlanych oraz zmian� sposobu 
u�ytkowania na inne usługi. 
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 2) architektura projektowanych obiektów  - 
wysoko��, gabaryty, detale, rozwi�zania 
konstrukcyjne i materiały powinny wynika� z 
technologii produkcji lub wykonywanych usług. 
W przypadku obiektów kubaturowych, których 
rozwi�zania przestrzenne nie wynikaj� z 
potrzeb technologicznych nale�y ograniczy� 
ich wysoko�� do grupy niskich w rozumieniu 
warunków technicznych jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie. 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z 
rysunkiem graficznym, 

4) maksymalna powierzchnia  zabudowy – 
60% powierzchni działki, 

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
–  10% powierzchni działki, 

6) w granicach działki zapewni� miejsca 
postojowe dla samochodów - wg ustale� § 16. 

 
38U 

przeznaczenie 
podstawowe: 

zabudowa 
usługowa, 

przeznaczenie 
dopuszczalne: 

funkcja  
mieszkaniowa 
wielorodzinna 

 

A. Ł�czna powierzchnia terenu - ok. 34 538 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren zainwestowany obiektami przemysłowo-
składowymi 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje si� istniej�ce obiekty, ustala si� 

przebudow�, budow�, prowadzenie robót 
budowlanych  i zmian� sposobu u�ytkowania. 

2) uzupełnienie zabudowy usługowej o funkcj� 
mieszkaln� wielorodzinn� jest mo�liwe, pod 
warunkiem zapewnienia norm i przepisów  
dopuszczalnych dla zabudowy mieszkaniowej, 

3) architektura projektowanych obiektów 
usługowych - wysoko��, gabaryty, detale, 
rozwi�zania konstrukcyjne i materiały 
powinny wynika� z technologii produkcji lub 
wykonywanych usług. W przypadku 
obiektów kubaturowych, których rozwi�zania 
przestrzenne nie wynikaj� z potrzeb 
technologicznych nale�y ograniczy� ich 
wysoko�� do grupy niskich w rozumieniu 
warunków technicznych jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie. 

4) budynki usługowe z funkcj� mieszkaln� 
wielorodzinn�, nale�y sytuowa� w odległo�ci 
co najmniej 25 m od linii rozgraniczaj�cej  
ul. Obwodow�, w miejscach najmniej 
nara�onych na wyst�powanie hałasu i 
drga�, a w celu zachowania warto�ci 
dopuszczalnych hałasu, nale�y stosowa� 
skuteczne zabezpieczenia oraz ziele� 
izolacyjn� wokół całego terenu, 

5) nieprzekraczalne linie nowej zabudowy 
usługowej – min. 10 m od linii 
rozgraniczaj�cych drogi, 

6) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% 
powierzchni terenu, 

7) minimalna powierzchnia  terenu biologicznie 
czynnego – 10% powierzchni terenu, 

8) w granicach działki zapewni� miejsca 
postojowe dla samochodów - wg ustale� § 16. 

 
39U,MN 

przeznaczenie 
podstawowe: 

zabudowa 
usługowa 

przeznaczenie 
dopuszczalne: 

funkcja 
mieszkaniowa 

 

A. Ł�czna powierzchnia terenu -  ok. 7 945 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren zainwestowany budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje si� istniej�cy budynek 

mieszkalny, ustala si� przebudow�, budow� 
i prowadzenie robót budowlanych oraz 
zmian� sposobu u�ytkowania. 

2) zaleca si� wprowadzenie funkcji usługowej, 
zwi�zanej z obsługa ruchu 
komunikacyjnego, 

3) architektura projektowanych obiektów 
usługowych - wysoko��, gabaryty, detale, 
rozwi�zania konstrukcyjne i materiały 
powinny wynika� z technologii produkcji lub 
wykonywanych usług. W przypadku 
obiektów kubaturowych, których rozwi�zania 
przestrzenne nie wynikaj� z potrzeb 

technologicznych nale�y ograniczy� ich 
wysoko�� do grupy niskich w rozumieniu 
warunków technicznych jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii 
rozgraniczaj�cej drogi -  min. 10 m, 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy –  
50% powierzchni działki, 

6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego – 10% powierzchni działki, 
nakazuje si� wprowadzenie zieleni, 
zwłaszcza od strony ul. Obwodowej. 

7) w granicach działki zapewni� miejsca 
postojowe dla samochodów - wg ustale� §1 
6. 

 
40U 

przeznaczenie 
podstawowe: 

zabudowa 
usługowa 

 

A. Ł�czna powierzchnia terenu - ok. 20 679 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren niezainwestowany 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) zaleca si� usługi zwi�zane z obsług� ruchu 

komunikacyjnego, 
2) architektura projektowanych obiektów - 

wysoko��, gabaryty, detale, rozwi�zania 
konstrukcyjne i materiały powinny wynika� 
z technologii produkcji lub wykonywanych 
usług. W przypadku obiektów kubaturowych, 
których rozwi�zania przestrzenne nie 
wynikaj� z potrzeb technologicznych nale�y 
ograniczy� ich wysoko�� do grupy niskich  
w rozumieniu warunków technicznych jakim 
powinny odpowiada� budynki i ich 
usytuowanie. 

3) maksymalna  powierzchnia zabudowy – 
50% powierzchni działki, 

4) minimalna powierzchnia terenu  biologicznie 
czynnego – 10% powierzchni działki, 

5) w granicach działki zapewni� miejsca 
postojowe dla samochodów - wg ustale� § 16. 

 
41WZ, 42WZ 
przeznaczenie 
podstawowe: 

uj�cie wody ze 
stref� ochrony 
bezpo�redniej 

A. Ł�czna powierzchnia terenu -  ok. 5 687 m2 
i ok. 1 500 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren zainwestowany obiektami zwi�zanymi z 
uj�ciem wody 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) wyznacza si� tereny zainwestowane 

obiektami Przedsi�biorstwa Wodoci�gów i 
Kanalizacji Sp. z o.o. w Gi�ycku, ze stacj� 
uzdatniania wody - miejskiego uj�cia wody 
podziemnej „GAJEWO” w Gi�ycku, 
stanowi�ce teren ochrony bezpo�redniej. 

2) zachowuje si� istniej�ce budynki, ustala si� 
ich przebudow�, budow� oraz zmian� 
sposobu u�ytkowania na potrzeby 
Przedsi�biorstwa. 

 
43MN 

przeznaczenie 
podstawowe: 

zabudowa  
mieszkaniowa 
strefa ochrony 

po�redniej uj�cia 
wody 

 
 

A. Ł�czna powierzchnia terenu - ok. 4 981 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren zainwestowany budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym, poło�ony w strefie ochronny 
po�redniej uj�cia wody podziemnej „GAJEWO” 
w Gi�ycku 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje si� istniej�cy budynek 

mieszkalny, ustala si� przebudow�, budow� 
i prowadzenie robót budowlanych oraz 
zmian� sposobu u�ytkowania. 

2) w granicach terenu zabrania si� 
wykonywania robót oraz czynno�ci 
powoduj�cych zmniejszenie przydatno�ci 
ujmowanej wody i wydajno�ci uj�cia, 
okre�lonych w § 10 niniejszej uchwały, 

3) przy zagospodarowaniu terenu zachowa� 
zbiorniki retencyjne i uwzgl�dni� spływ wód 
opadowych. 

4) projektowane budynki o wysoko�ci do  
2-kondygnacji nadziemnych z ostatni� 
kondygnacj�  ukryt� w dachu 
dwuspadowym, symetrycznym, o k�cie 
nachylenia połaci dachowych 37 – 470, 
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dachy pokryte dachówk� ceramiczn� w 
odcieniu ceglasto-czerwonym, z okapami 
wzdłu� dłu�szej elewacji, kalenice główne 
budynków równoległe do drogi wewn�trznej, 
kształt bryły budynku  - horyzontalny, 
po��dany rzut poziomy – prostok�tny,  
z ewentualnymi gankami, werandami, 
ryzalitami itp, poziom posadowienia 
posadzki parterów budynków - maksymalnie 
do 0,6 m od otaczaj�cego terenu, 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z 
rysunkiem planu, 

6) maksymalna powierzchnia zabudowy - 35% 
powierzchni działki, 

7) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego –  30% powierzchni działki, 

8) w granicach działki zapewni� miejsca 
postojowe dla samochodów - wg ustale� § 16. 

 
44MN, 45MN 
przeznaczenie 
podstawowe: 

zabudowa  
mieszkaniowa 
strefa ochrony 

po�redniej uj�cia 
wody 

 

A. Ł�czna powierzchnia terenu - ok. 13 149 m2, 
ok. 12 031 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren niezainwestowany, poło�ony w strefie 
ochronny po�redniej uj�cia wody podziemnej 
„GAJEWO” w Gi�ycku 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) projektuje si� zabudow� mieszkaniow� 

jednorodzinn�, 
2) w granicach terenu zabrania si� 

wprowadzania funkcji usługowej, 
produkcyjnej, magazynowej oraz 
wykonywania robót i czynno�ci 
powoduj�cych zmniejszenie przydatno�ci 
ujmowanej wody i wydajno�ci uj�cia, 
okre�lonych w § 10 niniejszej uchwały. 

3) projektowane budynki o wysoko�ci do  
2-kondygnacji nadziemnych, z ostatni� 
kondygnacj�  ukryt� w dachu 
dwuspadowym, symetrycznym, o kacie 
nachylenia połaci dachowych 37 – 470, 
dachy pokryte dachówk� ceramiczn� w 
odcieniu ceglasto-czerwonym, z okapami 
wzdłu� dłu�szej elewacji, kalenice główne 
budynków równoległe do drogi wewn�trznej, 
na działkach skrajnych – usytuowanie 
budynków wg projektu indywidualnego, 
kształt bryły budynku - horyzontalny, 
po��dany rzut poziomy – prostok�tny, 
z ewentualnymi gankami i werandami, 
ryzalitami itp, poziom posadowienia 
posadzki parterów budynków - maksymalnie 
do 0,6 m od otaczaj�cego terenu, 

4) bezwzgl�dny nakaz podł�czenia do 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
budynków mieszkalnych. 

5) teren zabudowy mieszkaniowej w konturze 
o symbolu 44MN, zaleca si� przeznaczy� do 
sprzeda�y ł�cznie z terenem zieleni o 
symbolu 48ZI, zgodnie z rysunkiem planu, 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii 
rozgraniczaj�cej drogi wewn�trznej – min. 6 m. 

7) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25% 
powierzchni działki, 

8) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego –  60% powierzchni działki, 

9) w granicach działki zapewni� miejsca 
postojowe dla samochodów - wg ustale� § 16. 

46ZI, 47ZI 
przeznaczenie 
podstawowe: 

ziele� izolacyjna 
strefa ochrony 

po�redniej uj�cia 
wody 

 

A. Ł�czna powierzchnia terenu - ok. 2 417 m2, 
ok. 14 579 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren niezainwestowany, poło�ony w strefie 
ochronny po�redniej uj�cia wody podziemnej 
„GAJEWO” w Gi�ycku, w bezpo�rednim s�siedztwie 
terenów urz�dze� wodnych uj�cia wody 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) wprowadzenie nasadze� rodzimych 

gatunków drzew i krzewów, 
2) dla terenu o symbolu 46ZI i 47ZI, obowi�zuj� 

ustalenia zawarte w § 10 niniejszej uchwały. 

 
48ZI 

przeznaczenie 
podstawowe: 

ziele� izolacyjna 
strefa ochrony 

po�redniej uj�cia 
wody 

 

A. Ł�czna powierzchnia terenu -  ok. 6 708 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren niezainwestowany, poło�ony w strefie 
ochronny po�redniej uj�cia wody podziemnej 
„GAJEWO” w Gi�ycku 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) projektuje si� wprowadzenie zieleni izolacyjnej, 
2) teren o symbolu 48ZI, zaleca si� wydzieli� 

ł�cznie z terenem o symbolu 45MN, 
3) dla terenu o symbolu 48ZI, obowi�zuj� 

ustalenia zawarte w § 10 niniejszej uchwały. 
49ZI/ZP 

przeznaczenie 
podstawowe: 

ziele� izolacyjna 
strefa ochrony 

po�redniej uj�cia 
wody 

ziele� parkowa 

A. Ł�czna powierzchnia terenu – ok. 9 238 m2 
B. Stan istniej�cy: 
Teren zieleni naturalnej z infrastruktur� techniczn�. 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje si� istniej�c� infrastruktur�, 
2) dopuszcza si� prowadzenie �cie�ek 

pieszych, rowerowych i lokalizacj� 
elementów architektury ogrodowej, 

3) nowe nasadzenia winny uwzgl�dnia� 
istniej�c� infrastruktur�. 

50ZI 
przeznaczenie 
podstawowe: 

ziele� izolacyjna 
strefa ochrony 

po�redniej uj�cia 
wody 

A. Ł�czna powierzchnia terenu - ok. 1 830 m2 
B. Stan istniej�cy: 
teren niezainwestowany, poło�ony w strefie 
ochronny po�redniej uj�cia wody podziemnej 
„GAJEWO” w Gi�ycku 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) wprowadzenie nasadze� rodzimych 

gatunków drzew i krzewów, 
2) dla terenu o symbolu 50ZI, obowi�zuj� 

ustalenia zawarte w § 10 niniejszej uchwały. 
51EE A. Ł�czna powierzchnia terenu – ok. 239 m2 

B. Stan istniej�cy: 
teren zainwestowany  stacj� trafo. 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje si� istniej�ce obiekty urz�dze� 

elektroenergetyki; 
2) dopuszcza si� rozbudow�, przebudow�, 

modernizacj�. 
 

§ 15. Ustalenia dotycz�ce ulic, ci�gów pieszych, 
�cie�ek rowerowych: 
 

Symbol  
w planie 

przeznaczenie terenu, zasady zabudowy 
i zagospodarowania 

1KG Droga publiczna - ulica Obwodowa. Droga krajowa nr 63 
granica pa�stwa – W�gorzewo – Gi�ycko – Pisz – Kolno, 
powinna spełnia� parametry techniczne odpowiadaj�ce 
klasie GP (główna ruchu przy�pieszonego), 
Zabezpiecza si� pas terenu dla potrzeb rozbudowy 
drogi krajowej nr 63, w liniach rozgraniczaj�cych, 
wskazanych na rysunku planu. 
Funkcjonowanie istniej�cego skrzy�owania 
z ul. Wile�sk� (7KD), jako nie spełniaj�cego warunków 
wymaganych w § 9 ust. 1 rozporz�dzenia, 
dopuszczalne jest do czasu realizacji inwestycji pod 
nazw�  „Rozbudowa drogi krajowej nr 59 na odcinku 
Kanał Niegoci�ski – rondo przy Al. 1 Maja oraz drogi 
krajowej nr 63 na odcinku rondo przy al. 1 Maja – wie� 
Bystry”. 
Nale�y przestrzega� zapisów art. 39 ust. 1 pkt 1  
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych: 
„Zabrania si� dokonywania w pasie drogowym 
czynno�ci, które mogłyby powodowa� niszczenie lub 
uszkadzanie drogi i jej urz�dze� albo zmniejszenie jej 
trwało�ci oraz zagra�a� bezpiecze�stwu  ruchu 
drogowego. W szczególno�ci zabrania si�: lokalizacji 
obiektów budowlanych, umieszczania urz�dze�, 
przedmiotów i materiałów niezwi�zanych z potrzebami 
zarz�dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego”, 
bez zgody GDDKiA Oddział w Olsztynie. 

2KD Droga publiczna -  ulica Gda�ska – ulica zbiorcza,  
w klasie technicznej Z. Szeroko�� w istniej�cych 
liniach rozgraniczaj�cych. 

3KD Droga publiczna - ulica Warmi�ska - istniej�ca ulica 
zbiorcza tranzytowa, w klasie technicznej Z. 
Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych – 35,00 m. 



E��������7��6E!�F�
F!$��)E���D�FD�+�&��!:�D�������"!����B3A�� � @!���B//0�
�

 

:�/0�/�:

4KD Droga publiczna - ulica zbiorcza w ci�gu ulicy 
Suwalskiej, w kasie technicznej Z. Szeroko��  
w liniach rozgraniczaj�cych 30 m. 

5KD Droga publiczna - ulica zbiorcza w ci�gu ulicy 
Białostockiej, w klasie technicznej Z. Szeroko�� 
 w liniach rozgraniczaj�cych 30 m. 

6KD, 7KD, 
8KD 

Drogi publiczne  - ulice lokalne, w klasie technicznej L. 
Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 20,0-25,0 m 
oraz 8KD – min. 10 m. 

9KD Droga publiczna - ulica dojazdowa, w klasie 
technicznej D. Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 
15,0 – 20,0 m. 

10KDW, 
11KDW, 
12KDW, 
13KDW, 
14KDW, 
15KDW 

Drogi wewn�trzne, w klasie technicznej  
D - szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 
nieruchomo�ci 

16KDW Droga wewn�trzna, w klasie technicznej  
D. Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych min. 10 m 

17KDW Projektowana droga wewn�trzna, w klasie 
technicznej D, zlokalizowana w strefie ochrony 
po�redniej uj�cia wody podziemnej. Szeroko��  
w liniach rozgraniczaj�cych min. 10 m. Bezwzgl�dny 
nakaz podł�czenie wód opadowych do kanalizacji 
deszczowej. 

KX Ci�gi piesze w liniach rozgraniczaj�cych, zgodnie  
z rysunkiem graficznym. 

 
§ 16. Ustalenia dotycz�ce parkingów: 

 
1. Miejsca parkingowe, w tym jako parkingi podziemne 

dla samochodów, nale�y lokalizowa� w granicach 
przedmiotowych działek budowlanych wg ni�ej ustalonych 
minimalnych wska�ników: 

 

Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia Wska�nik miejsc 
postojowych 

Budynki mieszkalne 
wielorodzinne 

1 mieszkanie 1 

Przedszkola, �wietlice 1 oddział 3 

Handel 
1000 m2  

powierzchni sprzeda�y 25 

Restauracje, 
kawiarnie, bary 

100 miejsc 
konsumpcyjnych 

24 

Biura, urz�dy, poczty, 
banki 

1000 m2  
powierzchni u�ytkowej 30 

Obiekty usługowe 1000 m2  

powierzchni u�ytkowej 
30 

Obiekty produkcyjne, 
składowe 10 zatrudnionych 1 

 
§ 17. Ustalenia dotycz�ce infrastruktury technicznej 

 
1. Energetyka 

 
  1) zachowuje si� znajduj�ce na terenie obj�tym niniejszym 

planem istniej�ce urz�dzenia elektroenergetyczne linie 
kablowe SN 15kV, napowietrzne i kablowe linie nN oraz 
stacje transformatorowe; przewiduje si� rezerw� terenu 
pod projektowane urz�dzenia elektroenergetyczne przez 
PGE Dystrybucja Białystok sp. z o.o. (linie 110 kV, stacje 
transformatorowe 15/0,4kV, linie niskiego napi�cia). 

 
  2) zasilanie zabudowy w energi� elektryczn�  terenów 

obj�tych niniejszym planem odbywa� si� b�dzie liniami 
napowietrznymi lub kablowymi nN wyprowadzonymi  
z istniej�cych stacji transformatorowych; rezerwuje si� 
tereny pod projektowane linie elektroenergetyczne i 
stacje transformatorowe 15/0,4kV. 

 
  3) ostateczna ilo�� stacji transformatorowych i typ linii 

zale�e� b�dzie od zapotrzebowania mocy przez 
wła�cicieli poszczególnych obiektów. 

  4) lokalizacj� nowych linii energetycznych SN 15kV oraz 
nN nale�y przewidywa� na terenach ogólnodost�pnych 
(ci�gi komunikacyjne, granice działek, linie 
rozgraniczaj�ce, itp.). 

 
  5) doprowadzenie energii elektrycznej do poszczególnych 

obiektów nale�y realizowa� na warunkach Zarz�dcy 
sieci, 

 
  6) zmiana zagospodarowania terenu s�siaduj�cego  

z liniami 110kV podlega uzgodnieniu z PGE Dystrybucja 
Białystok Sp. z o.o. a przy linii 15kV z Zakładem Sieci Ełk. 

 
  7) przez teren obj�ty planem, przebiegaj� dwie linie 110kV 

ze stacji 110/15kV Gi�ycko jednotorowa relacji K�trzyn 
oraz dwutorowa relacji W�gorzewo i Wydminy. 

 
  8) dla linii 110kV wyznaczona strefa uci��liwo�ci o szeroko�ci 

40 m (po 20 m z ka�dej strony licz�c od jej osi)  
o ograniczonym u�ytkowaniu. Zabroniona jest lokalizacja 
budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

  
2. Energia cieplna 

 
  1) zaopatrzenie zabudowy w energi� ciepln� do 

ogrzewania budynków – z indywidualnych �ródeł 
ciepła, z lokalnych sieci ciepłowniczych lub z miejskiej 
sieci ciepłowniczej, w zale�no�ci od uwarunkowa� 
techniczno-ekonomicznych. 

 
  2) indywidualne zaopatrzenie w ciepło z nieemisyjnych 

lub niskoemisyjnych �ródeł ciepła. 
 

3. Gaz. 
 
  1) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej na warunkach 

Zarz�dcy sieci. 
 
  2) zachowuje si� istniej�c� infrastruktur� gazow�, 

dopuszcza si� jej modernizacj�, rozbudow� i budow�, 
 

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

wodoci�gowej na warunkach Zarz�dcy sieci. 
 

5. Kanalizacja sanitarna 
 
  1) odprowadzanie �cieków - wył�cznie kanalizacj� 

sanitarn� do oczyszczalni �cieków na warunkach 
Zarz�dcy sieci. 

 
6. Kanalizacja deszczowa 

 
  1) ustala si�, �e wody opadowe odprowadzane b�d� 

 do gruntu bezpo�rednio na u�ytkowanych działkach  
z zastosowaniem ułatwiaj�cych to rozwi�za� 
technicznych np. powierzchni przepuszczalnych lub 
terenów zielonych, jednocze�nie przewiduje si� 
mo�liwo�� odprowadzenia wód opadowych z terenów 
zanieczyszczonych i o przewa�aj�cej ilo�ci 
powierzchni utwardzonych do kanalizacji deszczowej. 

 
  2) do kanalizacji deszczowej w szczególno�ci 

odprowadzane b�d� wody opadowe z terenów 
poło�onych w strefie ochrony uj�cia wody oraz z dróg, 
parkingów i innych obszarów o znacznym stopniu 
zanieczyszczenia, na których nast�puje spłukiwanie 
substancji ropopochodnych i innych, mog�cych 
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stanowi� trwałe �ródło zanieczyszczenia gruntu i wód 
powierzchniowych. 

 
  3) wła�ciciel lub u�ytkownik terenu jest zobowi�zany do 

zachowania powierzchni przepuszczalnych w stopniu 
umo�liwiaj�cym zapewnienie przesi�kania wód 
deszczowych na u�ytkowanym terenie oraz zapewni� 
takie ukształtowanie terenu i zastosowa� takie 
rozwi�zania techniczne uniemo�liwiaj�ce spływ wód 
na grunty s�siednie. 

 
  4) przy zagospodarowaniu działek uwzgl�dni� 

retencjonowanie i przepływ wód opadowych. 
 

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

projektowa� jako podziemne z rozprowadzeniem w pasie 
drogowym drogi wewn�trznej. W przypadku kolizji 
projektowanych obiektów z istniej�cymi urz�dzeniami 
telekomunikacyjnymi nale�y je przebudowa� i 
dostosowa� do projektowanego zagospodarowania 
przestrzennego zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, 
normami i warunkami przebudowy. 

 
8. Inne elementy uzbrojenia 

 
  1) dopuszcza si� wprowadzenie innych elementów 

uzbrojenia terenu w oparciu o obowi�zuj�ce przepisy 
bez konieczno�ci wprowadzania zmian do planu. 

 
Rozdział 3 

Przepisy ko �cowe 
 

§ 18. Naliczenie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu 
warto�ci nieruchomo�ci w zwi�zku z uchwaleniem planu 
 

1. Ustala si� dla poszczególnych terenów nast�puj�ce 
stawki procentowe dla ustalenia opłaty, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

L.p. Symbol i przeznaczenie terenu 
STAWKA 

PROCENTOWA 
OPŁATY 

1. 
1MW/MN -  tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

30 

2. 
2U, 5U, 6U, 27U, 29U, 30U, 37U, 38U, 
40U  -  tereny zabudowy usługowej 30 

3. 7MW -  tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej 30 

4. 
22U,MN; 23U,MN; 24U,MN; 28U,MN; 
39U,MN – teren zabudowy usługowej i 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

30 

5. 3P – tereny zabudowy przemysłowej 30 

6. 

10P,S,U; 11P,S,U; 12P,S,U;13P,S,U; 
14P,S,U;  15P,S,U; 16P,S,U; 17P,S,U; 
18P,S,U; 19P,S,U;  25P,S,U; 33P,S,U; 
34P,S,U;  35P,S,U; 36P,S,U – tereny 
zabudowy  przemysłowej, składowej, 
usługowej 

30 

7. 32U,P – teren zabudowy usługowej, 
przemysłowej 

30 

8. 
43MN;  44MN; 45MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 30 

9. 20EC – tereny ciepłownictwa 

nie ma 
zastosowania 

10. 8ZI; 31ZI; 46ZI,  47ZI, 48ZI, 49ZI/ZP, 
50ZI – tereny zieleni izolacyjnej 

11. 26ZP  -  tereny zieleni parkowej 
12. 4EE, 21EE , 51EE -  tereny energetyki 

13. 41WZ, 42WZ -  tereny zabudowy uj�cia 
wody 

14. KG, KD – tereny dróg publicznych 

15. KDW – tereny dróg dojazdowych i 
wewn�trznych 

16. KX – tereny ci�gów pieszych 
 

§ 19. W granicach opracowania planu trac� moc 
ustalenia: 
 
  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu poło�onego pomi�dzy ulicami: Suwalsk�, 
Szos� Obwodow�, Białostock� i projektowan� 
zbiorcz� tranzytow� (ul. Warmi�sk�), uchwalonego 
uchwał� Nr XII/63/99 Rady Miejskiej w Gi�ycku z dnia 
2 lipca 1999 r. 

 
  2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu poło�onego przy ulicy Białostockiej w Gi�ycku, 
uchwalonego uchwał� Nr XV/103/07 Rady Miejskiej  
w Gi�ycku z dnia 6 grudnia 2007 r. 

 
§ 20. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 

Gi�ycka. 
 

§ 21. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego. 

 
2. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od dnia 

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

 
Przewodnicz�cy Rady 

Marian Lemecha 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XLIII/59/10 
Rady Miejskiej w Gi�ycku 
z dnia 1 lipca 2010 r. 
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Zał�cznik nr 2 
do uchwały Nr XLIII/59/10 
Rady Miejskiej w Gi�ycku 
z dnia 1 lipca 2010 r. 

 
Na podstawie 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 pó�n. zm.) Rada Miejska w Gi�ycku postanawia, co nast�puje: 
 

1. Stwierdza si� zgodno�� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-
przemysłowo-mieszkaniowej przy ulicy Suwalskiej, Gda�skiej, Białostockiej, linii kolejowej i ul. Obwodowej w Gi�ycku 
z ustaleniami zawartymi w „Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gi�ycko” 
uchwalonego uchwał�  Nr XXII/16/2000 Rady Miejskiej w Gi�ycku z dnia 24 marca 2000 r. 
 
 

Zał�cznik nr 3 
do uchwały Nr XLIII/59/10 
Rady Miejskiej w Gi�ycku 
z dnia 1 lipca 2010 r. 

 
Na podstawie 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 pó�n. zm.) Rada Miejska w Gi�ycku postanawia, co nast�puje: 
 

1. Do projektu planu wniesiono uwagi w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
rozstrzygni�te jak ni�ej: 
 

1.1. Lista uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo-
przemysłowo-mieszkaniowej przy ulicy Suwalskiej, Gda�skiej, Białostockiej, linii kolejowej i ul. Obwodowej w Gi�ycku: 
 

Lp. 
Wnosz�cy uwag� 
imi� i nazwisko 

(nazwa) 
Przedmiot wniesionej uwagi 

Stanowisko Burmistrza 
Miasta Gi�ycka w sprawie 

wniesionej uwagi 

Rozstrzygni�cie Rady 
Miejskiej w Gi�ycku 

w sprawie wniesionej uwagi 
 

1. 
 

„DOMEK” 
Sp. z o.o. 

ul. Lubelska 32 
10-409 Olsztyn 

 
Mo�liwo�� podziału nieruchomo�ci poprzez 
zmian� przeznaczenia terenu działki nr 1021  
przy ulicy Białostockiej. 
 

 
Uwzgl�dniona 

 
 

 
Uwzgl�dniona 

 
 
 

 
2. 

 
*) 

 
Mo�liwo�� podziału nieruchomo�ci poprzez 
zmian� przeznaczenia terenu działek nr: 1021, 
1015/10 i 1022 ulicy Białostockiej 
 

 
Uwzgl�dniona 

 
 
 

 
Uwzgl�dniona 

3. *)  
Rozszerzenie przeznaczenia przemysłowego 
terenu 34PSU i 35 PSU o budownictwo 
mieszkaniowe wielorodzinne. 
 

 
Nieuwzgl�dniona 

w cało�ci 
 

 
Nieuwzgl�dniona 

w cało�ci 

 
*) Dane osobowe wnosz�cych uwag� podlegaj� ochronie zgodnie z ustaw� o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007r. Nr 165, 
poz. 1170, Nr 176, poz. 1238). W/w dane osobowe zawiera dokumentacja planistyczna. 
 
  2) Uzasadnienie rozstrzygni��: 

a) postanawia si� uwzgl�dni� w cało�ci uwagi dotycz�ce zmiany przeznaczenia terenu działek nr 1021, 1022, 1015/10 
oraz mo�liwo�� ich podziału, wniesione do projektu planu poniewa�: nie naruszaj� interesu prawnego osób trzecich, 
nie koliduj� z obowi�zuj�cymi przepisami prawa oraz nie wpływaj� w zasadniczych kwestiach na rozwi�zania funkcjo-
przestrzenne i struktur� zagospodarowania  przestrzennego obszaru obj�tego planem. 

b) uwaga dotycz�ca rozszerzenia przemysłowego przeznaczenia terenu 34PSU i 35PSU o budownictwo mieszkaniowe 
wielorodzinne w cało�ci nie została uwzgl�dniona, poniewa� takie przeznaczenie naruszyłoby struktur� przestrzenn� i 
funkcjonaln� terenów s�siednich. Przeznaczenie w/w terenów na cele zabudowy przemysłowej, składów i usług jest 
kontynuacj� istniej�cego sposobu zagospodarowania, w zwi�zku z czym, wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej ograniczyłoby funkcjonowanie zastanego sposobu u�ytkowania s�siednich terenów. 

 
Zał�cznik nr 4 
do uchwały Nr  XLIII/59/10 
Rady Miejskiej w Gi�ycku 
z dnia 1 lipca 2010 r. 

 
1. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, b�dzie finansowana w trybie przepisów o finansach publicznych, stosownie do 
mo�liwo�ci bud�etowych gminy. 
 


