
Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 174   Poz. 2228 
 

- 10524 - 

2228 

UCHWAŁA Nr XXX/7Ń3/2ŃńŃ 

Rady Miejskiej w źlbl>gu 

z dnia ń6 wrzeWnia 2ŃńŃ r. 
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzycowania ulicy Pułkownika     
Stanisława D>bka i ulicy Ogólnej w źlbl>gu. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o  planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2007 r. 
Nr 127, poz. 880; Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, 
Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; Dz. U. z 2010 r. 
Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, 
Nr 119, poz. 804) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz>dzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 
poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 
poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, 
poz. 146, Nr 106, poz. 675), w zwi>zku z uchwał> 
Nr IX/160/2007 Rady Miejskiej w źlbl>gu z dnia 
2Ń wrzeWnia 2ŃŃ7 roku w sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzenia planu stwierdzaj>c, ce plan jest zgodny 
z ustaleniami Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy - miasta Elbl>g 
(uchwała Nr XXXIII/825/2ŃŃ6 Rady Miejskiej w źlbl>gu 
z dnia 26 paadziernika 2ŃŃ6 roku zmieniona uchwał> 
Nr XXVI/580/2010 Rady Miejskiej w źlbl>gu z dnia 
21 stycznia 2010 roku) Rada Miejska w źlbl>gu uchwala, 
co nastCpujeŚ 
 

Rozdział ń 
PRZźPISY OżÓLNź 

 
§ 1. ń. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego rejonu skrzycowania ulicy Pułkownika 
Stanisława Ź>bka i ulicy Ogólnej w źlbl>gu, którego 
granice przestawione s> na zał>czniku graficznym nr ń do 
niniejszej uchwały. 

 
2. RozstrzygniCcie w sprawie uwag wniesionych do 

projektu planu na etapie jego wyłocenia do publicznego 
wgl>du zawiera zał>cznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
3. RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 

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

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

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

s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planuŚ 

 
  1) granica obszaru objCtego planemś 
 
  2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowaniaś 
 
  3) symbole literowo-cyfrowe przyporz>dkowane 

poszczególnym terenom; 
 
  4) nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów 

mieszkaniowych i usługowychś 
 
  5) strefa parkingów podziemnychś 
 
  6) strefa lokalizacji punktowej zabudowy wysokiej; 
 
  7) maksymalna wysokoWć poszczególnych segmentów 

zabudowy. 
 

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

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

 
  2) przeznaczeniu podstawowym - oznacza to takie 

przeznaczenie terenu, które powinno dominować na 
danym terenie; 

 
  3) przeznaczeniu towarzysz>cym - oznacza to 

przeznaczenie, które moce wyst>pić dodatkowo na 
okreWlonych w planie zasadach, ale nie moce 
powodować konfliktów z przeznaczeniem 
podstawowym; 

 
  4) budynku - nalecy przez to rozumieć taki obiekt 

budowlany, który jest trwale zwi>zany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomoc> przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

 
  5) wysokoWci budynku: 
 

a) wyraconej w metrach - nalecy przez to rozumieć 
pionowy wymiar budynku, liczony od poziomu 
terenu przy najnicej połoconym wejWciu do 
budynku do górnej krawCdzi Wciany zewnCtrznej, 
gzymsu lub attyki w przypadku dachów płaskich, 
b>da do najwycej połoconej krawCdzi dachu 
(kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych 
w przypadku dachów stromych (nie dotyczy to 
w szczególnoWci akcentów architektonicznych 
i masztów), 
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b) wysokoWć wyracona w liczbie kondygnacji to 
dopuszczalna liczba kondygnacji nadziemnych 
projektowanych budynków, przy czym przez 
poddasze ucytkowe rozumie siC kondygnacjC 
w dachu stromym z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na pobyt ludzi; 

 
  6) reklamie - nalecy przez to rozumieć noWnik informacji 

wizualnej wraz z elementami konstrukcyjnymi 
zamocowania; 

 
  7) terenie biologicznie czynnym - rozumie siC przez to 

teren z nawierzchni> ziemn> urz>dzon> w sposób 
zapewniaj>cy naturaln> wegetacjC, a takce 5Ń % 
powierzchni tarasów i stropodachów z tak> 
nawierzchni>, nie mniej jednak nic ńŃ m2, oraz wodC 
powierzchniow> na tym terenieś 

 
  8) pierzejach zabudowy - rozumie siC przez nie 

przerwane ci>gi zabudowy - stanowi>ce Wciany 
ograniczaj>ce przestrzeM publiczn>ś 

 
  9) segmentach zabudowy pierzejowej - rozumie siC 

przez to odrCbne elementy pierzei wyposacone w co 
najmniej jedn> klatkC schodow>ś 

 
10) linii zabudowy - nalecy przez to rozumieć liniC 

reguluj>c> usytuowanie zabudowy, przy czym 
obowi>zuj>ca linia zabudowy wyznacza połocenie 
Wciany frontowej budynku, zaW nieprzekraczalna linia 
zabudowy ogranicza teren, na którym zabudowa 
kubaturowa moce być lokalizowana, nie dotyczy toŚ 
 
1) w kondygnacji przyziemnej w szczególnoWci 

wiatrołapów, ganków o szerokoWci do 2 m, 
 
2) w wycszych kondygnacjach w szczególnoWci 

balkonów, wykuszy, loggii, okapów o szerokoWci do 
1 m; 

 
11) powierzchni zabudowy - nalecy przez to rozumieć 

powierzchniC terenu przeznaczon> pod zabudowC, 
wyznaczon> przez rzut pionowy najdalej wysuniCtych 
zewnCtrznych krawCdzi budynku na danej działce 
budowlanej, posesji, który jest okreWlony wielkoWci> 
wyracon> w metrach kwadratowych. Do powierzchni 
zabudowy nie wlicza siCŚ 

 
a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich czCWci 

nie wystaj>cych ponad powierzchniC terenu 
istniej>cego, 

 
b) powierzchni elementów drugorzCdnych, np. 

schodów zewnCtrznych, ramp zewnCtrznych, 
daszków, markiz, wystCpów dachowych, 
oWwietlenia zewnCtrznegoś 

 
12) funkcjach usługowych nie zakłócaj>cych funkcji 

mieszkaniowej - nalecy przez to rozumieć działalnoWć 
usługow>, której prowadzenie nie powoduje 
przekroczenia standardów emisyjnych przewidzianych 
dla zabudowy mieszkaniowej, tak> jakŚ handel detaliczny, 
restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne, 
indywidualna działalnoWć usługowa, działalnoWć 
organizacji członkowskich, działalnoWć profesjonalna, 
naukowa i techniczna, pozaszkolne formy edukacji, 
praktyka lekarska, działalnoWć obiektów kulturalnych, 
poWrednictwo w obrocie nieruchomoWciami, działalnoWć 
finansowa i ubezpieczeniowa; 

 

13) standardach emisyjnych - nalecy przez to rozumieć 
standardy emisyjne w rozumieniu przepisów Prawo 
Ochrony Vrodowiskaś 

 
14) przepisach szczególnych - nalecy przez to rozumieć 

przepisy obowi>zuj>cych ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 
terenem, wynikaj>ce z prawomoc "powierzchnia 
terenu biologicznie czynna"; 

 
15) wewnCtrznej przestrzeni blokowej - nalecy przez to 

rozumieć przestrzeM otoczon> zabudow> pierzejow>ś 
 
16) strefie przestrzeni ogólnodostCpnej - nalecy przez 

to rozumieć ogólnodostCpn> przestrzeM dla ruchu 
pieszego, sprzyjaj>c> nawi>zywaniu kontaktów 
społecznych ze wzglCdu na jej połocenie 
w s>siedztwie atrakcyjnych lokali usługowych, 
wyposacon> w obiekty małej architektury i zieleni oraz 
umeblowanie ulicy; 

 
17) strefie społecznej przestrzeni wspólnotowej - nalecy 

przez to rozumieć obszar przeznaczony do ucytkowania 
przez mieszkaMców wspólnot mieszkaniowych 
obejmuj>cych zabudowC zlokalizowan> na terenie 
MWU1 i MWU2 wyposacony w urz>dzenia rekreacji dla 
najmłodszych i najstarszych grup wiekowych; 

 
18) strefie zieleni rekreacyjnej - nalecy przez to 

rozumieć przestrzeM biologicznie czynn> wyposacon> 
w szczególnoWci w elementy architektury ogrodowej, 
oczka wodne, fontanny, pergole; 

 
19) wymaganiach parkingowych - nalecy przez to 

rozumieć minimaln> liczbC miejsc postojowych, któr> 
nalecy zapewnić na terenie działki budowlanej 
stanowi>cej podmiot inwestycji lub w poblicu, na 
terenie do którego inwestor ma tytuł prawnyś 
miejscami parkingowymi nie s> miejsca parkingowe 
w pasach drogowych ulic; 

 
20) powierzchni sprzedacy - nalecy przez to rozumieć 

powierzchniC lokali handlowych z wył>czeniem 
powierzchni magazynowej oraz zaplecza socjalnego; 

 
21) technicznych Wrodkach ochrony akustycznej - 

nalecy przez to rozumieć rozwi>zania ograniczenia 
hałasu w punkcie odbioru, w szczególnoWci 
zastosowanie okien o odpowiedniej izolacyjnoWci, 
podwycszenie izolacyjnoWci akustycznej przegród 
zewnCtrznych, zastosowanie rozwi>zaM z dziedziny 
kształtowania architektonicznego budynku. 

 
2. W ustaleniach dotycz>cych funkcji usługowych 

zastosowano pojCcia maj>ce swoje okreWlenie 
w klasyfikacji PKD 2007. 

 
§ 4. Ustala siC nastCpuj>ce cele polityki przestrzennej 

na obszarze planu: 
 
  1) poprzez lokalizacjC kulminacji wysokiej zabudowy 

punktowej - stworzenie czytelnego i znacz>cego 
elementu struktury miasta stanowi>cego ł>cznik - 
bramC miCdzy terenami intensywnie 
zagospodarowanymi a now> stref> inwestycyjn> na 
Modrzewinie; 

 
  2) poprzez realizacjC zespołu mieszkalno-usługowego 

w formie kwartałów zabudowy pierzejowej - utworzenie 
nowych, atrakcyjnych, pieszych przestrzeni 
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publicznych w miejscu kształtowania siC dzielnicowego 
centrum usługowego. 

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

tereny o rócnym przeznaczeniu oraz rócnych zasadach 
zagospodarowania i zabudowy. Poszczególne tereny 
wydzielone s> na rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi 
i oznaczone symbolami literowo-cyfrowymi. 

 
2. Linie rozgraniczaj>ce terenów o których mowa w 

ust. 1 nalecy wyznaczyć geodezyjnie w projektach 
podziału gruntów, zgodnie z rysunkiem planu. 

 
§ 6. Ustala siC nastCpuj>ce zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznejŚ 
 
  1) nowe sieci infrastruktury technicznej w liniach 

rozgraniczaj>cych komunikacji nalecy prowadzić 
wył>cznie jako podziemneś 

 
  2) obowi>zuje zakaz lokalizowania wolnostoj>cych 

kubaturowych obiektów infrastruktury technicznejś 
 
  3) szczegółowe działania w zakresie infrastruktury 

technicznej powinny być okreWlone na podstawie 
projektów dla poszczególnych przedsiCwziCć 
inwestycyjnych na obszarze planu; 

 
  4) zaopatrzenie w wodC, gaz, energie elektryczn>, 

odprowadzanie Wcieków i wód opadowych oraz wywóz 
odpadów komunalnych nalecy realizować wył>cznie 
w ramach systemów obsługuj>cych miastoś 

 
  5) zasilanie w ciepło nalecy realizować z sieci miejskiej, 

dopuszcza siC stosowanie urz>dzeM grzewczych nie 
powoduj>cych przekroczeM standardów emisyjnych 
okreWlonych w przepisach szczególnych. 

 
§ 7. W planie okreWla siCŚ 

 
  1) przeznaczenia podstawowe i towarzysz>ceŚ 
 

a) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW, 
 
b) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

z usługami w dolnych kondygnacjach, oznaczone 
na rysunku planu symbolem MWU, 

 
c) komunikacji i infrastruktury technicznej - drogi 

publiczne, oznaczone na rysunku planu symbolem 
KŹ oraz klas> ulicyŚ 
- G - ulica główna, 
- L - ulica-lokalna, 
- D - ulica dojazdowa; 

 
  2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoś 
 
  3) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
 
  4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
miCdzy innymi linie zabudowy, wysokoWć zabudowy, 
wielkoWć udziału powierzchni zabudowy i biologicznie 
czynnej w całkowitej powierzchni terenu, 
ukształtowanie dachuś 

 
  5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji; ustalenia planu dotycz> wył>cznie 

sposobu obsługi komunikacyjnej terenów MWUń, 
MWU 2 oraz MW; 

 
  6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej. 
 

Rozdział 2 
USTALźNIA SZCZźżÓŁOWź 

 
§ 8. Ustalenia dla terenów MWUŚ Teren MWUń - 

powierzchnia 0,38 ha Teren MWU2 - powierzchnia 1,45 ha. 
 
  1) Przeznaczenie terenu: 
 

a) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna o wysokiej intensywnoWci, 

 
b) przeznaczenie towarzysz>ce - funkcje usługowe 

nie zakłócaj>ce funkcji mieszkaniowej, o których 
mowa w § 3 pkt 12); 

 
c) warunkiem dopuszczenia lokalizacji usług jest 

lokalizacja zabudowy mieszkaniowej; 
 
d) dopuszcza siC parkingi w kondygnacjach 

podziemnych pod całym terenem, a takce parkingi 
wielokondygnacyjne w wybranych segmentach 
zabudowy; 

 
e) urz>dzenia infrastruktury technicznej, w szczególnoWci 

trafostacje, hydrofornie, wymienniki ciepła i inne 
urz>dzenia niezbCdne dla funkcjonowania zabudowy 
nalecy lokalizować w dolnych kondygnacjach 
zabudowy lub w czCWci podziemnej. 

 
  2) Zasady kształtowania ładu przestrzennego. Charakter 

nowej zabudowy winien podkreWlać lokalizacjC wjazdu 
na nowe tereny inwestycyjne źlbl>ga na ModrzewinC, 
zamykaj>c jednoczeWnie perspektywy osi ulic 
Pułkownika Stanisława Ź>bka i Ogólnej. Ze wzglCdu 
na s>siedztwo osiedla Zawada wysokoWć zabudowy 
punktowej powinna osi>gn>ć minimum ń4 kondygnacji, 
aby spełnić rolC znacz>cej kulminacji zabudowy 
w sylwecie miasta. W celu zachowania właWciwych 
proporcji brył w sylwecie, wysokoWć tej kulminacji nie 
powinna przekraczać 22 kondygnacji na terenie 
MWU1 oraz 18 kondygnacji na terenie MWU2. 
Lokalizacja kulminacji wysokiej zabudowy została 
oznaczona na rysunku planu. Od strony ulicy Jana 
Pawła II, ulicy Ogólnej, projektowanych ulic KŹL 
i KDD-ń, nalecy tworzyć pierzeje o zrócnicowanej 
wysokoWci poszczególnych segmentów, przy czym 
wysokoWć zabudowy winna stopniowo rosn>ć od 
kraMców północnego i wschodniego w kierunku ulicy 
Ogólnej i ulicy Jana Pawła II - maksymalne wysokoWci 
liczone iloWci> kondygnacji poszczególnych 
segmentów wskazane s> na rysunku planu. 
Architektura poszczególnych czCWci zespołu musi 
w widoczny sposób wynikać z kompozycji całoWci. 
Przy projektowaniu zabudowy nalecy stosować 
nastCpuj>ce zasadyŚ 

 
a) koncepcja zabudowy dla terenów MWUń oraz 

MWU2 wymaga uzgodnienia z organem 
wydaj>cym pozwolenia na budowCś 

 
b) stosowanie dachów płaskich z mocliwoWci> 

czCWciowego zastosowania tarasów b>da dachów 
zielonych, 
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c) wyraane wyeksponowanie poszczególnych 
segmentów poprzez podziały elewacji oraz 
zrócnicowanie detali, 

 
d) akcentowanie narocników poprzez wycsze 

elementy oraz zastosowanie poszczególnych 
rozwi>zaM kompozycyjno-materiałowych, 

 
e) szerokie zastosowanie nowoczesnych rozwi>zaM 

estetyczno-materiałowych dla uzyskania efektu 
wiCkszej lekkoWci brył, 

 
f) akcentowanie kondygnacji parterowych, 

szczególnie s>siaduj>cych z przestrzeni> 
publiczn> w tym partii wejWciowych, 

 
g) wyklucza siC od strony przestrzeni publicznych 

lokalizacjC w szczególnoWci zewnCtrznych 
wiatrołapów, ganków, schodów, balkonów 
wychodz>cych poza nieprzekraczaln> liniC 
zabudowy, 

 
h) w wewnCtrznej przestrzeni blokowej w terenie 

MWU2 nalecy wyraanie wyodrCbnićŚ 
- strefC społecznej przestrzeni wspólnotowej, 
- strefC przestrzeni publicznej - ogólnodostCpnej, 
- strefC zieleni rekreacyjnej - stanowi>c> naturaln> 

przegrodC miCdzy strefami przestrzeni społecznej 
i ogólnodostCpnejś 

 
  3) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni ogólnodostCpnych. Przestrzenie 
ogólnodostCpne s> przeznaczone dla komunikacji 
pieszej i rowerowej oraz ci>gów infrastruktury, 
wyposacone w zieleM ozdobn>, obiekty małej 
architektury i sztuki oraz urz>dzenia umeblowania ulic, 
w szczególnoWci Wmietniki, ławki, oWwietlenie. 

 
  4) Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
 

a) Dla terenu MWU1: 
- udział powierzchni zabudowy w powierzchni 

terenu: maksymalnie 70 %, 
- udział powierzchni biologicznie czynnej 

w powierzchni terenu: minimalnie 15 %, 
- wysokoWć zabudowy usługowejŚ 
  1-2 kondygnacje, 
- wysokoWć punktowej zabudowy minimalnie 

14 kondygnacji, maksymalnie 22 kondygnacje, 
- iloWć miejsc postojowych powinna zabezpieczać 

potrzeby zgodnie ze wskaanikamiŚ 
- 1,2 m.p. na 1 mieszkanie, 
- 1 m.p. na 5 zatrudnionych, 
- 1 m.p. na 50 m

2
 powierzchni sprzedacyś 

wskazana realizacja miejsc postojowych 
w ramach parkingu podziemnego; 

 
b) Dla terenu MWU2: 

- udział powierzchni zabudowy o funkcji 
mieszkaniowo - usługowej maksymalnie 55 %, 

- minimalna powierzchnia strefy społecznej, 
ogólnodostCpnej i zieleni rekreacyjnej wewn>trz 
kwartału zabudowy minimum 3Ń %; 

- udział powierzchni biologicznie czynnej 
w powierzchni terenu: minimalnie 20 % 

- wysokoWć zabudowy usługowejŚ 
  1-2 kondygnacje, według rysunku planu, 
- wysokoWć zabudowy mieszkaniowejŚ 
  zrócnicowana, pulsuj>ca, według rysunku planś 

- wysokoWć punktowej zabudowy mieszkaniowej 
ł>cznie z czCWci> usługow>Ś minimalnie ń4 
kondygnacji, maksymalnie 18 kondygnacji, 

- wysokoWć pozostałych segmentów zabudowy 
mieszkaniowej ł>cznie z czCWci> usługow> 
w oznaczonych na rysunku planu granicach od 
4 do 12 kondygnacji, 

- iloWć miejsc postojowych realizowana w ramach 
parkingów podziemnych powinna zabezpieczyć 
potrzeby zgodnie ze wskaanikamiŚ 
- 1 m.p. na 1 mieszkanie, 
- 1 m.p. na 5 zatrudnionych, 
- 1 m.p. na 50 m

2
 powierzchni sprzedacyś 

 
c) w granicach terenów MWU wyklucza siC lokalizacjC 

wolnostoj>cych budowli stanowi>cych konstrukcje 
wiecoweś 

 
  5) Tereny MWU pod wzglCdem ochrony Wrodowiska 

przed hałasem nalec> do terenów zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej. W miejscach ekspono-
wanych na przekroczenia dopuszczalnego poziomu 
hałasu komunikacyjnego nalecy stosować techniczne 
Wrodki ochrony akustycznej. 

 
§ 9. Ustalenia dla terenu MW o powierzchni 0,47 ha. 

 
  1) Przeznaczenie: 
 

a) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna o Wredniej intensywnoWci, 

 
b) przeznaczenie towarzysz>ce - parkingi terenowe, 

urz>dzenia infrastruktury technicznej w tym 
trafostacje, hydrofornie, wymienniki ciepła i inne 
urz>dzenia niezbCdne do funkcjonowania 
zabudowy, a takce urz>dzenia dla bliskiej rekreacji; 

 
  2) Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania strefy: 
 
a) udział powierzchni zabudowy w całkowitej 

powierzchni terenu - 30 %, 
 
b) udział powierzchni biologicznie czynnej 

w całkowitej powierzchni terenu - 30 %, 
 
c) iloWć miejsc postojowych na parkingach 

terenowych oraz w podziemnych garacach 
powinna zabezpieczać potrzeby w wysokoWci 
1 m.p. na 1 mieszkanie; 

 
d) wyklucza siC lokalizacjC wolnostoj>cych budowli 

stanowi>cych konstrukcje wiecowe. 
 
  3) Teren MW pod wzglCdem ochrony Wrodowiska przed 

hałasem nalecy do terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. 
W miejscach eksponowanych na przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu hałasu komunikacyjnego 
nalecy stosować techniczne Wrodki ochrony 
akustycznej. 

 
§ 10. Ustalenia dla terenów KŹ - dróg publicznychŚ 

 
  1) dla odcinka ulicy KDG 2/2 +T (ul. Jana Pawła II): 
 

a) ulica dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu na 
kacdej z jezdni, z wyj>tkiem odcinka wjazdu na 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 174   Poz. 2228 
 

- 10528 - 

skrzycowanie  z  ul. Ogóln>, gdzie przewiduje siC 
cztery pasy ruchu na kacdej z jezdni, 

 
b) jezdnie rozdzielone torowiskiem tramwajowym 

lokalizowanym na pasie rozdzielczym zieleni; 
 
c) wzdłuc ulicy przewidywane jest prowadzenie sieci 

infrastruktury technicznej; 
 
d) prostopadle do ulicy docelowo przewiduje siC 

realizacjC przejWcia podziemnego ł>cz>cego 
przestrzenie publiczne i  zespoły parkingowe 
w terenach MWU1 i MWU2; 

 
  2) dla odcinka ulicy KDL: 
 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych ń5 mś jezdnia o 
szerokoWci 7 m z obustronnymi chodnikami; 

 
  3) dla ulicy KDD - 1: 
 

a) ulica KDD - 1 stanowi dojazd do terenów MW 
i MWU2; ulica powinna zapewniać bezkolizyjny 
w stosunku do pasacu pieszego dojazd do terenu 
i obiektów MWU2 poprzez podziemne poziomy 
garacoweś 

 
  4) dla ulicy KDD - 2: 
 

a) ulica KDD - 2 stanowi dojazd do wielopozio-
mowych parkingów podziemnych pod terenem 
MWU1 od strony ul. Szarych Szeregów. 

 

Rozdział 3 
USTALźNIA KOLCOWź 

 
§ 11. StawkC procentow> słuc>c> do naliczania opłaty 

od wzrostu wartoWci nieruchomoWci w zwi>zku 
z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, pobieran> na podstawie art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala siC na 3Ń % 
wzrostu wartoWci nieruchomoWci na obszarze objCtym 
ustaleniami planu. 

 
§ 12. Wykonanie uchwały powierza siC Prezydentowi 

Miasta. 
 
§ 13. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 3Ń dni od 

daty jej ogłoszenia w Źzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 

 
§ 14. Zgodnie z art. 34 pkt 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, traci moc 
w granicach objCtych niniejsz> uchwał> miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego Rejonu pCtli 
tramwajowej przy ul. Ogólnej w źlbl>gu, zatwierdzony 
Uchwał> Rady Miejskiej w źlbl>gu Nr IX/ń78/2ŃŃ3 z dnia 
4 wrzeWnia 2ŃŃ3 roku, opublikowan> w Dzienniku 
UrzCdowym Województwa WarmiMsko-Mazurskiego 
Nr 160 z dnia 8 paadziernika 2003 roku, poz. 1963. 
 

Przewodnicz>cy Rady Miejskiej w źlbl>gu 
Janusz Nowak 
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Zał>cznik Nr ń 
do uchwały Nr XXX/7Ń3/2ŃńŃ 
Rady Miejskiej w źlbl>gu 
z dnia ń6 wrzeWnia 2ŃńŃ r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXX/703/2010 
Rady Miejskiej w źlbl>gu 
z dnia ń6 wrzeWnia 2ŃńŃ r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego rejonu skrzycowania 
ulicy Pułkownika Stanisława Ź>bka i ulicy 
Ogólnej w źlbl>gu 

 
RozstrzygniCcie w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

rejonu skrzycowania ulicy Pułkownika Stanisława D>bka i ulicy Ogólnej w źlbl>gu na etapie wyłocenia projektu planu 
do publicznego wgl>du. 

 
W trakcie wyłocenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzycowania ulicy Płk. Ź>bka i ulicy 

Ogólnej w źlbl>gu do publicznego wgl>du w okresie od dnia ń7 sierpnia do dnia ń4 wrzeWnia 2ŃŃ9 roku oraz w terminie wnoszenia 
uwag wyznaczonym w obwieszczeniu na dzieM 28 wrzeWnia 2ŃŃ9 roku zgodnie procedur> okreWlon> w art. ń7 pkt ńń ustawy z dnia 
27 marca 2ŃŃ3 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Źz. U. z 2ŃŃ3 r. Nr 8Ń, poz. 7ń7 z póan. zm.) nie wpłynCło 
cadne pismo z uwag> do projektu planu. 

W trakcie ponownego wyłocenia projektu planu do publicznego wgl>du w okresie od ń9 lutego do ń9 marca 2ŃńŃ roku 
oraz w terminie wnoszenia uwag wyznaczonym w ogłoszeniu na dzieM Ń2 kwietnia 2ŃńŃ roku do projektu planu wniesiono 2 pisma z 
uwagami. W wyniku rozpatrzenia, czCWć uwag nie została uwzglCdniona przez Prezydenta Miasta. 
 
Zgłoszone uwagi, nieuwzglCdnione przez Prezydenta Miasta źlbl>gŚ 

1. Wnosz>cyŚ potencjalny Inwestor 
TreWć uwagiŚ 
wykreWlić zakaz lokalizowania wolnostoj>cych kubaturowych obiektów infrastruktury technicznej z treWci planu, 

 
2.  Wnosz>cyŚ potencjalny Inwestor 

TreWć uwagiŚ 
 1) w § 4, 7, 8, 9 dopisać mocliwoWć zabudowy handlowo - usługowej z towarzysz>c> infrastruktur> sportow> (boisko 

wielofunkcyjne) o powierzchni sprzedacy powycej 2ŃŃŃ m², z wył>czeniem asortymentu ogólnospocywczego, 
 2) w § 8 ust. ń pkt ńd) wpisać dozwolone parkingi naziemne, wykreWlić pkt ńe) i 2), 
 3) § 9 ust. ń pkt 3a zmienićŚ udział powierzchni zabudowy w całkowitej powierzchni terenu 8Ń % (z uwzglCdnieniem 

parkingów), 
 4) w § ńŃ wykreWlić pkt ńd), 3a), 4a). 

 
W trakcie kolejnego wyłocenia projektu planu do publicznego wgl>du w okresie od 2 do 3Ń sierpnia 2ŃńŃ roku oraz w 

terminie wnoszenia uwag wyznaczonym w ogłoszeniu na dzieM ń3 wrzeWnia 2ŃńŃ roku do projektu planu nie wpłynCło cadne 
pismo z uwag> do projektu planu. 

 
Rada Miejska w źlbl>gu po przeanalizowaniu powycszych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzycowania ulicy Pułkownika Stanisława D>bka i ulicy Ogólnej w źlbl>gu 
rozstrzyga, ic nie uwzglCdnia siC ich w planie. 
 
 
UZASADNIENIE rozstrzygniCć zawartych z Zał>czniku Nr 2 
 
RozstrzygniCcie Rady Miejskiej w źlbl>gu w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu skrzycowania ulicy Pułkownika Stanisława D>bka i ulicy Ogólnej w źlbl>gu uzasadnia siC nastCpuj>coŚ 
 
Ad 1. 
  1) Zasada realizacji urz>dzeM infrastruktury technicznej wył>cznie jako wbudowane w kubaturC obiektów o funkcji 

podstawowej, stosowana jest w źlbl>gu na wszystkich terenach gdzie przewiduje siC uzyskanie wysokiej intensywnoWci 
zabudowy. W przypadku omawianego projektu planu zabudowC stanowi> wielokondygnacyjne pierzeje zabudowy 
mieszkalno - usługowej z dwiema kulminacjami o wysokoWci wiCkszej nic ńń kondygnacji. Źolne kondygnacje zabudowy 
oraz podziemia pod cał> powierzchni> terenu zajmować bCd> lokale usługowe i parkingi. SzczupłoWć terenu stanowi>cego 
przestrzeM publiczn> ogólnodostCpn> oraz przestrzeM społeczn> przeznaczon> dla mieszkaMców narzuca koniecznoWć 
bardzo oszczCdnego dysponowania terenem. Natomiast proponowana przez wnioskodawcC lokalizacja trafostacji jako 
obiektów wolnostoj>cych wymaga zachowania normatywnych odległoWci od pozostałej zabudowy oraz wydzielenia 
odrCbnych działek z dojazdem, co zaprzecza zasadzie intensywnego i funkcjonalnego wykorzystania terenu. W przypadku 
trafostacji wbudowanej, własnoWć dyspozytora sieci energetycznej ogranicza siC do wyodrCbnionego lokalu w parterze 
zabudowy b>da w kondygnacji podziemnej wraz z ułamkow> czCWci> terenu proporcjonaln> do powierzchni lokalu. 

 
Ad 2. 
PrzyjCta przez miejskich planistów i władze miasta wizja stworzenia zespołu intensywnej zabudowy wraz z punktowcami o wysokoWci 
14-22 kondygnacji - stanowi>cego ł>cznik miasta z now> dzielnic> Modrzewin> uniemocliwia przyjCcie uwag, które s> sprzeczne 
z podstawowymi załoceniami projektu planu. Zgodnie z projektem planu mocliwa bCdzie realizacja usług, w tym handlu w dolnych 
kondygnacjach /ewentualnie w ramach poszerzonych traktów/ ci>gów zabudowy pierzejowej. 
Lokalizacja intensywnej zabudowy mieszkaniowej wymaga organizacji wnCtrz kwartałów zabudowy w formie urz>dzonej przestrzeni 
społecznej z ducym udziałem zieleni. To z kolei eliminuje mocliwoWć realizacji funkcji terenochłonnych, a jednoczeWnie uci>cliwych 
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dla przyszłych mieszkaMców. Nalec> do nich wnioskowane przez Pana Skoczylasa wielofunkcyjne boisko, a takce centrum 
handlowe o powierzchni 2000 m

2
. 

PowierzchniC handlow> na terenie objCtym planem nalecy ponadto ograniczać ze wzglCdu na fakt istnienia po przeciwnej 
stronie ulicy centrum handlowego „Ogrody” - przewidzianego do rozbudowy - w celu niedopuszczenia do nadmiernego wzrostu 
ruchu pieszego w obrCbie skrzycowania ulic Pułkownika Stanisława Ź>bka - Ogólnej, a takce w celu obnicenia wielkoWci potrzeb 
parkingowych. 

Tworzenie właWciwych warunków zamieszkania powoduje koniecznoWć realizacji wiCkszoWci z niezbCdnych miejsc postojowych 
w formie parkingów podziemnych i wielopoziomowych. 

Wniosek o wykreWlenie punktu 2 okreWlaj>cego zasady kształtowania ładu przestrzennego - jest niezgodny z ustaw> z dnia 
27 marca 2ŃŃ3 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym., która w art. ń5 ust. 2 pkt 2 stwierdza, ce w planie 
miejscowym okreWla siC obowi>zkowo zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 

Nalecy jednoczeWnie stwierdzić, ce w przypadku omawianego planu, zasady kształtowania zabudowy stanowi> podstawowy 
element kreacyjny polityki miasta a bez ich okreWlenia dokument planistyczny przestaje mieć jakikolwiek sens. 

Uwaga odnosz>ca siC do terenu obecnie zabudowanego TBS, który nie jest przewidziany do przekształcenia - jest 
bezprzedmiotowa. 
 
 

Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXX/703/2010 
Rady Miejskiej w źlbl>gu 
z dnia ń6 wrzeWnia 2ŃńŃ r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego rejonu skrzycowania 
ulicy Pułkownika Stanisława Ź>bka i ulicy 
Ogólnej w źlbl>gu 

 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich finansowania dla miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu skrzycowania ulicy Pułkownika Stanisława D>bka i ulicy Ogólnej w źlbl>gu. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717, ze zm.), art. 7 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca ń99Ń roku o samorz>dzie gminnym (Źz. U. z 2ŃŃń r. Nr ń42, 
poz. ń59ń ze zm.) Rada Miejska w źlbl>gu ustala, co nastCpujeŚ 

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

w tym: 
a. realizacja dróg publicznych wraz z chodnikami i torowiskiem tramwajowym o ł>cznej powierzchni 2429 m², 
b. budowa pieszego przejWcia podziemnego pod jezdni> KŹż 2/2 +T, 
c. budowa kanalizacji deszczowej stanowi>cej odwodnienie odcinków drogi KDD-ń i KŹL o długoWci 347 m, 
d. budowa linii oWwietlenia zewnCtrznego ulic o długoWci 347 m. 

 
2. Wydatki zwi>zane z realizacj> inwestycji z zakresu budowy dróg i elementów infrastruktury technicznej (jak w pkt ń) 

zawieraj> siC w kwocie 2ń.Ń22.6ŃŃ,ŃŃ zł. 
 
3. Realizacja zadaM własnych Miasta wymienionych w pkt ń zostanie sfinansowana ze Wrodków pochodz>cych z budcetu 

Miasta oraz współfinansowana ze Wrodków Unii źuropejskiej. 
 
 
 
 

2229 

UCHWAŁA Nr XXX/7Ń8/2ŃńŃ 

Rady Miejskiej w źlbl>gu 

z dnia ń6 wrzeWnia 2010 r. 

 

w sprawie utworzenia jednostki budcetowej „źlbl>ski Park Technologiczny”. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j. Źz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; 
Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 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 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 
i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) i art. 12 ust. 1 
pkt 2 i ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 
27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. 
Nr 28, poz. 146), Rada Miejska w źlbl>gu uchwala, co 
nastCpujeŚ 

 


