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3. Sprawy okreWlone w ust. 2 rozpatrywane s> 
indywidualnie. 

 
§ 6. 1. Przyznanie pomocy społecznej w formie usług 

opiekuMczych jak równiec ustalenie odpłatnoWci, a takce 
trybu jej pobierania nastCpuje w drodze decyzji. 

 
2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 wydaje kierownik 

Gminnego OWrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie. 
 

§ 7. 1. Podstaw> wydania decyzji, o której mowa 
w § 6 jest: 
  a) pisemny, umotywowany wniosek osoby 

zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, 
  b) pisemny wniosek lekarski w przypadku zalecanej 

przez lekarza pielCgnacji i jej zalecanego zakresu, 
  c) opinia pracownika socjalnego sporz>dzona na 

podstawie wywiadu Wrodowiskowego. 
 

2. W przypadkach szczególnych, wniosek o 
przyznanie pomocy społecznej w formie usług 

opiekuMczych moce złocyć takce rejonowy pracownik 
socjalny. 

 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy 

Stawiguda. 
 
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXIV/183/2009 Rady 

Gminy Stawiguda z dnia 9 wrzeWnia 2009 r. w sprawie: 
ustalania zasad odpłatnoWci i trybu zwrotu przez 
Wwiadczeniobiorców wydatków za usługi opiekuMcze lub 
specjalistyczne usługi opiekuMcze. 

 
§ 10. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
województwa WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady Gminy  
Jan Marian Mackiewicz 
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UCHWAŁA Nr V.34.2011 

Rady Miasta źłku 

z dnia 22 lutego 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „KAJKI” w źłku 

zwanej „źŁK-KAJKI II”. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi>zku z art. 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku 
Nr 80, poz. 717 z póaniejszymi zmianami) oraz art. 7 
ust. 1 pkt 1, 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 roku Nr 142, poz. 1591 z póaniejszymi zmianami) 
i uchwały Nr XXVIII/277/08 Rady Miasta źłku z dnia 
28 paadziernika 2008 r. w sprawie przyst>pienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla KAJKI w źłku zwanej „źłk - 
KAJKI II” oraz po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 
studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta źłku, uchwalonego Uchwał> 
Nr XVIII/170/2000 Rady Miasta źłku z dnia 26 kwietnia 
2000 roku, zmienionego Uchwał> Nr VIII/56/03 Rady 
Miasta źłku z dnia 28 kwietnia 2003 roku oraz uchwał> 
Nr LII/486/10 Rady Miasta źłku z dnia 27 kwietnia 
2010 r., Rada Miasta źłku uchwala zmianC miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kajki”, 
zwan> dalej planem. 
 

Rozdział ń 
Ustalenia wstCpne 

 
§ ń. 1. Granice planu okreWla uchwała 

Nr XXVIII/277/08 Rady Miasta źłku z dnia 
28 paadziernika 2008 r. w sprawie przyst>pienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla „KAJKI w źłku. 
 

2. Plan składa siC z nastCpuj>cych elementów 
podlegaj>cych uchwaleniu i opublikowaniu: 
  1) ustaleM planu stanowi>cych treWć niniejszej uchwałyś 

  2) rysunku planu w skali 1:1000 stanowi>cego zał>cznik 
nr 1 do niniejszej uchwałyś 

  3) rozstrzygniCcia o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu stanowi>cego zał>cznik nr 2 do 
niniejszej uchwałyś 

  4) rozstrzygniCcia o sposobie realizacji okreWlonych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania stanowi>cych zał>cznik 
nr 3 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 1. Ustala siC nastCpuj>c> interpretacjC ucytych 

symboli i pojCćŚ 
  1) linia zabudowy nieprzekraczalna - jest to linia 

wyznaczona na rysunku planu wzdłuc której 
obowi>zuje usytuowanie jednej z elewacji budynku z 
mocliwoWci> cofniCcia budynku w gł>b działkiś 

  2) linia zabudowy obowi>zuj>ca - jest to linia jak wycej 
lecz bez mocliwoWci cofniCcia budynku w gł>b działki. 
LiniC tC mog> przekraczaćŚ wykusze, nadwieszenia, 
balkony, daszki nad wejWciem itp. powycej poziomu 
parteru lecz nie wiCcej nic 1,30 m; 

  3) linia podziału wewnCtrznego - linia, według której 
nalecy dokonywać podziału gruntów, z dokładnoWci> 
± 10,0 m; tereny, na których obowi>zuje linia podziału 
wewnCtrznego mocna zagospodarowywać bez 
wykonywania tego podziałuś 

  4) teren - oznacza teren o okreWlonym przeznaczeniu i 
zasadach zagospodarowania, który został 
wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi i posiada oznaczenie: numer 
porz>dkowy, symbol literowy oraz przypisane 
ustalenia w niniejszej uchwale;
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  5) zabudowa adaptowana - oznacza zabudowC 
istniej>c>. Obiekty adaptowane mog> podlegać 
przebudowie, rozbudowie, rozbiórce lub nadbudowie 
zgodnie z ustaleniami planu; 

  6) teren adaptowany - oznacza teren utrzymany w 
dotychczasowym ucytkowaniuś 

  7) usługi osiedlowe - s> to usługi o nieuci>cliwym 
charakterze takie jak: handel w obiektach o 
powierzchni sprzedacy ponicej 2000 m

2
, 

gastronomia, administracja, placówki kultury, opieki 
zdrowotnej socjalnej i społecznej, bankowoWć itp.; 

  8) szyld - za szyld uwaca siC jedno lub dwustronny 
płaski znak zawieraj>cy wył>cznie logo i nazwC firmy, 
b>da informacje o rodzaju prowadzonej działalnoWciś 

  9) reklama - za reklamC uwaca siC płaski znak lub 
przestrzenn> instalacjC zwi>zan> z prowadzon> 
działalnoWci> gospodarcz>, nie bCd>c> szyldem; 

10) kierunek kalenicy - nalecy rozumieć połocenie 
głównej kalenicy bryły budynku; 

11) obiekty towarzysz>ce - nalecy przez to rozumieć 
urz>dzenia obsługi technicznej zwi>zanej z obiektami 
budowlanymi oraz urz>dzenia małej architektury; 

12) dachy symetryczne - s> to dachy których główne 
połacie maj> ten sam spadek; 

13) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 
nalecy przez to rozumieć zespół budynków 
wielorodzinnych wraz z przeznaczon> dla potrzeb 
mieszkaMców zieleni> urz>dzon>, placami zabaw, 
obiektami towarzysz>cymi i miejscami postojowymi 
dla samochodówś 

14) k>t nachylenia dachu - jest to k>t pochylenia 
płaszczyzny połaci wzglCdem płaszczyzny poziomej 
k>t nachylenia dachu nie odnosi siC do elementów 
takich jak: lukarny, naczółki, zadaszenia wejWć. 

 
2. Dla pojCć i okreWleM ucytych w ustaleniach planu         

a nie zdefiniowanych powycej maj> zastosowanie 
przepisy odrCbne. 

 
§ 3. Przedmiotem ustaleM planu s> tereny oznaczone 

na rysunku planu symbolami: 
 

1. MW - tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej; 

 
2. MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 
 
3. MWU - tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej z dopuszczeniem usług osiedlowych; 
 
4. U - teren usług osiedlowych; 
 
5. UO - tereny usług oWwiaty i wychowania; 
 
6. UKM - teren zabudowy sakralnej; 
 
7. ZD - tereny ogrodów działkowychś 
 
8. ZP - tereny zieleni parkowej; 
 
9. KS - tereny parkingówś 
 
10. EE - tereny urz>dzeM elektroenergetycznych; 
 
11. Kp - tereny przepompowni Wciekówś 
 
12. KGP - tereny dróg publicznych klasy głównej 

ruchu przyspieszonego; 
 

13. KDL - tereny dróg publicznych klasy lokalnej; 
 
14. KDD - tereny dróg publicznych klasy dojazdowej; 
 
15. KDW - tereny dróg wewnCtrznychś 
 
§ 4. Rysunek planu obowi>zuje w nastCpuj>cym 

zakresie: 
 
1. Granica terenu objCtego planem. 
 
2. Linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu lub rócnych zasadach zagospodarowania. 
 
3. Nieprzekraczalne i obowi>zuj>ce linie zabudowy. 
 
4. Linie podziału wewnCtrznego. 
 
5. Skala rysunku. 
 
6. Oznaczenia przeznaczenia terenów składaj>ce siC 

z liczb, liter, które okreWlaj>Ś 
 
  1) kolejny porz>dkowy numer terenu okreWlonego liniami 

rozgraniczaj>cymi - oznaczenia cyfrowe; 
 
  2) symbol przeznaczenia - oznaczenie literowe jak w § 3 

niniejszej uchwały. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne 

 
§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
1. Zakazuje siC lokalizacji tymczasowych obiektów 

usługowych, gospodarczych i garacowych, chyba ce 
ustalenia szczegółowe stanowi> inaczej. 

 
2. Zakazuje siC wznoszenia ogrodzeM pełnych i z 

prefabrykowanych elementów celbetowych. 
 
3. Dopuszcza siC ogrodzenia terenów od strony ulic 

do wysokoWci 1,40 m z materiałów tradycyjnych jak: 
metal, kamieM, drewno, ceramika budowlana. 

 
4. Na całym obszarze planu dopuszcza siC lokalizacjC 

wszelkich zadaM słuc>cych realizacji celów publicznych 
zwi>zanych z infrastruktur> techniczn>. Ich realizacja na 
poszczególnych terenach musi być zgodna z przepisami 
odrCbnymi i zasadami współcycia społecznego. 

 
5. Ustala siC nastCpuj>ce zasady umieszczania 

reklam i szyldówŚ 
 
  1) zakaz lokalizacji reklam wolno stoj>cychś 
 
  2) dopuszcza siC instalowanie na budynkach tablic i 

urz>dzeM reklamowych o powierzchni do 3,0 m
2
, z 

informacj> o siedzibie firmy, oddziałów lub ich czCWci. 
Konstrukcja szyldu nie moce wystawać dalej nic 
0,12 m od lica budynku; w przypadku szyldów na 
wysiCgniku prostopadłym do lica budynku, 
zewnCtrzna krawCda szyldu nie moce wystawać poza 
WcianC na odległoWć nie wiCksz> nic 1,30 m; 

 
  3) reklamy i znaki graficzne umieszczone na markizach i 

parasolach nie bCd> uznawane za szyldy i reklamy 
pod warunkiem, ce bCd> umieszczone płasko na ich 
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powierzchni, nie bCd> emitować Wwiatła i nie bCd> 
wykraczać poza ich obrys; 

 
  4) wyklucza siC stosowanie oWwietlenia pulsacyjnego 

szyldów i reklam oraz szyldów i reklam emituj>cych 
Wwiatło pulsacyjne; 

 
  5) dopuszcza siC umieszczanie reklam okazjonalnych w 

formie banerów i przenoWnych noWników 
informacyjnych zwi>zanych z okolicznoWciowymi 
imprezami, na okres nie dłucszy nic 21 dni. 

 
6. Ustala siC nastCpuj>ce zasady lokalizacji placów 

zabaw na terenach oznaczonych symbolami MW i MWU: 
 
  1) place zabaw nalecy lokalizować w s>siedztwie 

budynków, w odległoWci nie wiCkszej nic 20 m. 
 
  2) kacdy budynek powinien posiadać w swoim 

s>siedztwie plac zabaw. 
 
  3) dopuszcza siC lokalizacjC jednego placu zabaw na 

potrzeby dwóch budynków, pod warunkiem 
zapewnienia odległoWci okreWlonej w § 5 ust. 6 pkt 1 
oraz zapewnienia dostCpnoWci do placu z kacdego 
budynku, bez potrzeby przekraczania wewnCtrznych 
ci>gów komunikacji kołowej. 

 
  4) plac zabaw nie moce być mniejszy nic 300 m

2
. 

 
§ 6. Zasady ochrony Wrodowiska przyrody i 

krajobrazu kulturowego: 
 

1. Zgodnie z przepisami ustawy prawo ochrony 
Wrodowiska dopuszczalny poziom hałasu w Wrodowisku 
nalecy przyj>ćŚ 
 
  1) dla terenów oznaczonych symbolami MN, MW, MWU, 

jak dla zabudowy mieszkaniowej; 
 
  2) dla terenu oznaczonego symbolem UO, jak dla 

terenów zwi>zanych z czasowym pobytem dzieci i 
młodziecyś 

 
  3) dla terenów oznaczonych symbolami ZP, ZD, jak dla 

terenów rekreacyjno wypoczynkowych. 
 

2. Istniej>ce pojedyncze drzewa i zespoły zieleni 
nalecy wkomponować w projektowane 
zagospodarowanie terenów, o ile nie jest to sprzeczne z 
uwarunkowaniami wynikaj>cymi z bezpieczeMstwa ludzi, 
Wrodowiska lub mienia. 

 
§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytkówŚ 
 
1. Na terenie objCtym opracowaniem nie wystCpuj> 

udokumentowane obiekty o wartoWci historyczno 
kulturowej. 

 
2. W przypadku natrafienia na zabytki archeologiczne 

na etapie realizacji planu, istnieje obowi>zek (na 
podstawie art. 33 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) 
niezwłocznego powiadomienia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków o znalezisku. W miejscu 
odkrycia stanowiska archeologicznego nalecy 
przeprowadzić przed inwestycyjne badania sondacowo - 
rozpoznawcze. 

 

§ 8. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznej: 

 
1. Zakazuje siC umieszczania urz>dzeM reklamowych 

w pasach drogowych oraz na ogrodzeniach od strony 
dróg (ulic) publicznych. Pozostałe zasady dotycz>ce 
reklam, jak w § 5 niniejszej uchwały. 

 
2. W zagospodarowaniu przestrzeni publicznych nalecy 

przewidzieć udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. 
 
3. Pozostałe zasady zagospodarowania terenów 

przestrzeni publicznych zawarte s> w ustaleniach 
szczegółowych. 

 
§ 9. Zasady modernizacji, budowy i rozbudowy 

systemów komunikacji: 
 
1. Ulice 11 Listopada i M. Kajki znajduj> siC w 

ci>gach dróg krajowych nr 16 i 65. Po realizacji 
obwodnicy miasta oznaczonej symbolem 01KGP na 
kierunku Olsztyn - żołdap - Olecko w/w drogi bCd> pełnić 
funkcje dróg zbiorczych lub lokalnych. 

 
2. Do czasu realizacji obwodnicy obsługa 

komunikacyjna osiedla bCdzie siC odbywała poprzez         
ul. J. Tuwima oraz z Szosy Obwodowej 02KDL. Droga 
dojazdowa 05KDD nie bCdzie miała bezpoWredniego 
podł>czenia do drogi krajowej nr 16 (ul. 11 Listopada). 

 
3. Szosa Obwodowa nie bCdzie miała 

bezpoWredniego poł>czenia do ulicy Kajki. Zostanie 
jedynie wydzielony dojazd z pasa drogowego ulicy Kajki 
do ogródków działkowych oznaczonych symbolem 21ZD 
oraz poprzez wiadukt pod ulic> Kajki do ogródków (po 
drugiej stronie w/w ulicy). Na SzosC Obwodow> składaj> 
siC dwa tereny: 02KDL, 010KDD. 

 
4. Dopuszcza siC lokalizacjC parkingów w pasach 

drogowych, po uzgodnieniu z zarz>dc> drogi. 
 
§ ńŃ. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej: 
 
1. W zakresie gospodarki wodnej ustala siCŚ 

 
  1) zaopatrzenie w wodC z miejskiej sieci wodoci>gowejś 
 
  2) sieć wodoci>gow> lokalizować w pasach drogowych 

lub na terenach zieleni. 
 

2. W zakresie kanalizacji deszczowej ustala siCŚ 
  1) wody opadowe z dachów, terenów dróg i powierzchni 

utwardzonych odprowadzić docelowo do kanalizacji 
deszczowej. 

 
3. W zakresie gospodarki Wciekowej ustala siCŚ 

 
  1) nakaz odprowadzenia Wcieków z terenów zabudowy, 

sieci> kanalizacji sanitarnej, do oczyszczalni Wciekówś 
 
  2) sieć kanalizacyjn> lokalizować w pasach drogowych 

lub na terenach zieleni. 
 

4. W zakresie zasilenia w energiC elektryczn> ustala 
siCŚ 
 
  1) zasilanie w energiC elektryczn> sieci> kablow> nn ze 

stacji transformatorowych; 
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  2) teren pod sieć elektroenergetyczn> rezerwuje siC w 
pasach drogowych. 

 
5. W zakresie gospodarki cieplnej ustala siCŚ 

  1) zaopatrzenie w ciepło z sieci miejskiej lub lokalnych 
kotłowniś 

 
6. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siCŚ 
 

  1) zaopatrzenie w gaz ziemny z istniej>cej i 
projektowanej sieci miejskiej; 

 
  2) sieć gazow> lokalizować w pasach drogowych lub na 

terenach zieleni. 
 

7. W zakresie telekomunikacji ustala siCŚ 
  1) linie telekomunikacyjne nalecy realizować jako 

podziemne z rozprowadzeniem w pasach drogowych. 
 

8. Istniej>ce sieci i urz>dzenia infrastruktury 
technicznej koliduj>ce z przyszłym zainwestowaniem 
nalecy przebudować w uzgodnieniu z właWciwym 
zarz>dc> sieci. 

 
9. W zakresie gospodarki odpadami ustala siCŚ 

  1) nakaz czasowego gromadzenia odpadów w 
granicach działek, z mocliwoWci> ich segregacji i 
wywocenia na składowisko odpadów lub do zakładu 
utylizacyjnego, zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 

 
§ ńń. Ustalenia szczegółowe dla terenów 

oznaczonych symbolami 1MW, 2MW: 
 

1. Przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej. 

 
2. Zasady kształtowania zabudowy: 

 
  1) adaptuje siC istniej>c> zabudowC mieszkaniow> i 

usługow> bez prawa rozbudowy. Zakaz nie dotyczy 
zmiany ukształtowania dachu i przebudowy; 

 
  2) zakazuje siC wznoszenia wolno stoj>cych budynków 

garacowych i gospodarczych. 
 

3. Zasady zagospodarowania terenu: 
 
  1) powierzchnia biologicznie czynna nie moce być 

mniejsza nic 30 % powierzchni terenówś 
 
  2) powierzchnia placów zabaw nie moce być mniejsza 

nic 300 m² dla kacdego terenu; 
 
  3) miejsca postojowe zapewnić, na terenie, do którego 

inwestor posiada tytuł prawny, ł>cznie z miejscami w 
budynkach, w iloWciŚ 
a) dla lokali mieszkalnych: nie mniej nic 1,5 miejsca 

postojowego na lokal mieszkalny, 
b) dla lokali usługowychŚ nie mniej nic 3 miejsca 

postojowe na 100 m
2
 powierzchni ucytkowej. 

 
4. Zasady uzbrojenia w infrastrukturC techniczn> 

zgodnie z § 10 niniejszej uchwały. 
 
5. DostCpnoWć komunikacyjna dla terenu 1MW z dróg 

05KDD i 06KDD oraz dla terenu 2MW z dróg 06KDD, 
02KDL i 013KDW. 

 
§ ń2. Ustalenia szczegółowe dla terenów 

oznaczonych symbolami 3MWU, 4MWU: 
 
1. Przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej z dopuszczeniem usług osiedlowych. 
 
2. Zasady kształtowania zabudowy: 

 
  1) adaptuje siC istniej>c> zabudowC mieszkaniow> i 

usługow> z zakazem rozbudowy, zakaz nie dotyczy 
zmiany ukształtowania dachu i przebudowy; 

 
  2) zakazuje siC wznoszenia wolno stoj>cych budynków 

garacowych i gospodarczych. 
 

3. Zasady zagospodarowania terenu: 
 
  1) powierzchnia biologiczne czynna nie moce być 

mniejsza nic 30 % powierzchni terenówś 
 
  2) powierzchnia placów zabaw nie moce być mniejsza 

nic 300 m² dla kacdego terenu; 
 
  3) miejsca postojowe zapewnić na terenie kwartałów w 

iloWciŚ 
a) dla zabudowy mieszkaniowej: nie mniej nic 

1,5 miejsca postojowego na lokal mieszkalny, 
b) dla lokali usługowychŚ nie mniej nic 3 miejsca 

postojowe na 100 m
2
 powierzchni ucytkowej. 

 
4. Zasady uzbrojenia w infrastrukturC techniczn> 

zgodnie z § 10 niniejszej uchwały. 
 
5. DostCpnoWć komunikacyjna dla terenu 3MWU z 

drogi 012KDW oraz dla terenu 4MWU z drogi 04KDD. 
 
§ ń3. Ustalenia szczegółowe dla terenów 

oznaczonych symbolami 5MWU, 6MWU, 7MWU: 
 
1. Przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej z dopuszczeniem usług osiedlowych. 
 
2. Zasady kształtowania zabudowy: 

 
  1) adaptuje siC istniej>c> zabudowC na terenie 

oznaczonym symbolami 5MWU, 6MWU; 
 
  2) dla nowej zabudowy ustala siC parametry: 

a) dachy wielospadowe o nachyleniu połaci 35º do 
45º z poddaszem ucytkowym, kryte dachówk> lub 
blachodachówk> w odcieniach ceglastej 
czerwieni, 

b) dopuszcza siCŚ 
- dachy mansardowe, 
- dachy o spadku 15º do 25º, 
- dachy płaskie, 

c) wysokoWć zabudowy do piCciu kondygnacji 
nadziemnych, przy dachach ze spadkiem 35º do 
45º i mansardowych pi>t> kondygnacjC stanowi 
poddasze ucytkoweś 

 
  3) usługi lokalizować w parterach budynków 

mieszkalnych bez dostCpu z klatek schodowych 
obsługuj>cych czCWć mieszkaln>ś 

 
  4) zakazuje siC lokalizacji wolno stoj>cych garacy i 

budynków gospodarczych; 
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3. Zasady zagospodarowania terenu: 
 
  1) powierzchnia zabudowy nie moce być wiCksza nic 

30 % powierzchni terenówś 
 
  2) powierzchnia biologiczne czynna nie moce być 

mniejsza nic 35 % powierzchni terenówś 
 
  3) powierzchnia placów zabaw nie moce być mniejsza 

nic 300 m² dla kacdego terenu; 
 
  4) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku 

planu; 
 
  5) miejsca postojowe zapewnić, na terenie, do którego 

inwestor posiada tytuł prawny, w iloWciŚ 
a) dla zabudowy mieszkaniowej: nie mniej nic 

1,5 miejsca postojowego na lokal mieszkalny, 
b) dla lokali usługowychŚ nie mniej nic 3 miejsca 

postojowe na 100 m
2
 powierzchni ucytkowej. 

 
4. Zasady uzbrojenia w infrastrukturC techniczn> 

zgodnie z § 10 niniejszej uchwały. 
 
5. DostCpnoWć komunikacyjna: 

  a) dla terenu 5MWU z dróg 09KDD i 03KDL; dopuszcza 
siC dostCpnoWć komunikacyjn> z drogi wewnCtrznej 
07KDW, na warunkach właWciciela drogi, 

  b) dla terenu 6MWU z dróg 03KDL i 05KDD, 
  c) dla terenu 7MWU z dróg 09KDD i 05KDD. 
 

§ ń4. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego 
symbolem 8MW: 
 

1. Przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej. 

 
2. Zasady kształtowania zabudowy: 

 
  1) dla nowej zabudowy ustala siC parametry: 

a) dachy wielospadowe o nachyleniu połaci 35º do 
45º z poddaszem ucytkowym, kryte dachówk> lub 
blachodachówk> w odcieniach ceglastej 
czerwieni, 

b) dopuszcza siCŚ 
- dachy mansardowe, 
- dachy o spadku 15º do 25º, 
- dachy płaskie, 

c) wysokoWć zabudowy do piCciu kondygnacji 
nadziemnych, przy dachach ze spadkiem 35º do 
45º i mansardowych pi>t> kondygnacjC stanowi 
poddasze ucytkoweś 

 
  2) zakazuje siC lokalizacji wolno stoj>cych garacy i 

budynków gospodarczych. 
 

3. Zasady zagospodarowania terenu: 
 
  1) powierzchnia zabudowy nie moce być wiCksza nic 

30 % powierzchni działkiś 
 
  2) powierzchnia biologiczne czynna nie moce być 

mniejsza nic 35 % powierzchni działkiś 
 
  3) powierzchnia placu zabaw nie moce być mniejsza nic 

5 % powierzchni działki; 
 
  4) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku 

planu; 
 

  5) miejsca postojowe zapewnić, na terenie, do którego 
inwestor posiada tytuł prawny, w iloWci nie mniejszej 
nic 1,5 miejsca postojowego na lokal mieszkalny, w 
tym 25 % miejsc w kondygnacjach podziemnych; 

 
4. Zasady uzbrojenia w infrastrukturC techniczn> 

zgodnie z §10 niniejszej uchwały. 
 
5. DostCpnoWć komunikacyjna z drogi 013KDW i 

05KDD. 
 
§ ń5. Ustalenia szczegółowe dla terenów 

oznaczonych symbolami 9MW, 
 
1. Przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej. 
 
2. Zasady kształtowania zabudowy: 

 
  1) dla nowej zabudowy ustala siC parametry: 

a) dachy wielospadowe o nachyleniu połaci 35º do 
45º z poddaszem ucytkowym, kryte dachówk> lub 
blachodachówk> w odcieniach ceglastej 
czerwieni, 

b) dopuszcza siCŚ 
- dachy mansardowe, 
- dachy o spadku 15º do 25º, 
- dachy płaskie, 

c) wysokoWć zabudowy do piCciu kondygnacji 
nadziemnych, przy dachach ze spadkiem 35º do 
45º i mansardowych pi>t> kondygnacjC stanowi 
poddasze ucytkoweś 

 
  2) zakazuje siC lokalizacji wolno stoj>cych garacy i 

budynków gospodarczych. 
 

3. Zasady zagospodarowania terenu: 
 
  1) na terenie obowi>zuje linia podziału wewnCtrznego 

jak na rysunku planu; 
 
  2) powierzchnia zabudowy nie moce być wiCksza nic 

30 % powierzchni działkiś 
 
  3) powierzchnia biologicznie czynna nie moce być 

mniejsza nic 35 % powierzchni działkiś 
 
  4) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku 

planu; 
 
  5) postulowane usytuowanie budynków oraz przebieg 

dróg wewnCtrznych jak na rysunku planu; 
 
  6) miejsca postojowe zapewnić, na terenie, do którego 

inwestor posiada tytuł prawny, w iloWci 1,5 miejsca 
postojowego na lokal mieszkalny, w tym 25 % miejsc 
w kondygnacjach podziemnych. Postulowane 
usytuowanie miejsc postojowych jak na rysunku 
planu. 

 
4. Zasady uzbrojenia w infrastrukturC techniczn> 

zgodnie z § 10 niniejszej uchwały. 
 
5. DostCpnoWć komunikacyjna terenu z dróg 

dojazdowych 05KDD i 09KDD oraz drogi wewnCtrznej 
011KDW. 

 
§ ń6. Ustalenia szczegółowe dla terenów 

oznaczonych symbolami 10MW. 
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1. Przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej. 

 
2. Zasady kształtowania zabudowy: 

 
  1) dla nowej zabudowy ustala siC parametry: 

a) dachy wielospadowe o nachyleniu połaci 35º do 
45º z poddaszem ucytkowym, kryte dachówk> lub 
blachodachówk> w odcieniach ceglastej 
czerwieni, 

b) dopuszcza siCŚ 
- dachy mansardowe, 
- dachy o spadku 15º do 25º, 
- dachy płaskie, 

c) wysokoWć zabudowy do piCciu kondygnacji 
nadziemnych, przy dachach ze spadkiem 35º do 
45º i mansardowych pi>t> kondygnacjC stanowi 
poddasze ucytkoweś 

 
  2) zakazuje siC lokalizacji wolno stoj>cych garacy i 

budynków gospodarczych. 
 

3. Zasady zagospodarowania terenu: 
 
  1) na terenie obowi>zuje linia podziału wewnCtrznego 

jak na rysunku planu; 
 
  2) powierzchnia zabudowy nie moce być wiCksza nic 

30 % powierzchni działkiś 
 
  3) powierzchnia biologicznie czynna nie moce być 

mniejsza nic 35 % powierzchni działkiś 
 
  4) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku 

planu; 
 
  5) postulowane usytuowanie budynków oraz przebieg 

dróg wewnCtrznych jak na rysunku planu; 
 
  6) miejsca postojowe zapewnić, na terenie, do którego 

inwestor posiada tytuł prawny, w iloWci 1,5 miejsca 
postojowego na lokal mieszkalny w tym 25 % miejsc 
w kondygnacjach podziemnych. 

 
4. Zasady uzbrojenia w infrastrukturC techniczn> 

zgodnie z §10 niniejszej uchwały. 
 
5. DostCpnoWć komunikacyjna terenu z drogi 

dojazdowej 04KDD; dopuszcza siC dostCpnoWć 
komunikacyjn> z drogi wewnCtrznej 07KDW, na 
warunkach właWciciela drogi. 

 
§ ń7. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego 

symbolem 11MWU. 
 
1. Przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej z dopuszczeniem usług osiedlowych. 
 
2. Zasady kształtowania zabudowy: 

 
  1) dla nowej zabudowy ustala siC parametry: 

a) dachy wielospadowe o nachyleniu połaci 35º do 
45º z poddaszem ucytkowym, kryte dachówk> lub 
blachodachówk> w odcieniach ceglastej 
czerwieni, 

b) dopuszcza siCŚ 
- dachy mansardowe, 
- dachy o spadku 15º do 25º, 
- dachy płaskie, 

c) wysokoWć zabudowy do piCciu kondygnacji 
nadziemnych, przy dachach ze spadkiem 35º do 
45º i mansardowych pi>t> kondygnacjC stanowi 
poddasze ucytkoweś 

 
  2) zakazuje siC lokalizacji wolno stoj>cych garacy i 

budynków gospodarczych; 
 
  3) usługi lokalizować w parterze budynku mieszkalnego 

bez dostCpu z klatek schodowych obsługuj>cych 
czCWć mieszkaln>. 

 
3. Zasady zagospodarowania terenu: 

 
  1) powierzchnia zabudowy nie moce być wiCksza nic 

30 % powierzchni działkiś 
 
  2) powierzchnia biologicznie czynna nie moce być 

mniejsza nic 40 % powierzchni działkiś 
 
  3) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku 

planu; 
 
  4) postulowane usytuowanie zabudowy jak na rysunku 

planu; 
 
  5) miejsca postojowe zapewnić, na terenie, do którego 

inwestor posiada tytuł prawny, w iloWciŚ 
a) dla lokali mieszkalnych: nie mniej nic 1,5 miejsca 

postojowego na lokal, 
b) dla lokali usługowychŚ nie mniej nic 3 miejsca 

postojowe na 100 m² powierzchni ucytkowej. 
 

4. Zasady uzbrojenia w infrastrukturC techniczn> 
zgodnie z § 10 niniejszej uchwały. 

 
5. DostCpnoWć komunikacyjna z dróg 012KDW i 

03KDL (ulica Juliana Tuwima). 
 
§ ń8. Ustalenia szczegółowe dla terenów 

oznaczonych symbolami 12MN, 13MN.  
 
1. Przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 
 
2. Zasady kształtowania zabudowy: 

 
  1) adaptuje siC istniej>c> zabudowC mieszkaniow>ś 
 
  2) dla zabudowy adaptowanej i nowej ustala siC 

parametry: 
a) wysokoWć zabudowy dwie kondygnacje 

nadziemne w tym ucytkowe poddasze; 
b) dachy dwuspadowe, symetryczne o spadku od 

35º do 45º usytuowane główn> kalenic> 
równolegle do ulicy M. Kajki, 

c) pokrycie dachu dachówk> ceramiczn> lub 
blachodachówk> w odcieniach ceglastej 
czerwieni; 

 
  3) budynki mieszkalne znajduj>ce siC w strefie 

przekroczenia norm hałasu nalecy projektować i 
budować w sposób zapewniaj>cy spełnienie 
wymagaM dotycz>cych ochrony przed hałasem i 
drganiami; 

 
  4) zakazuje siC wznoszenia nowych budynków 

garacowych i gospodarczych; 
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  5) budynki lub ich czCWci znajduj>ce siC przed 
wyznaczon> lini> zabudowy nie mog> podlegać 
rozbudowie. W przypadku nadbudowy dopuszcza siC 
jej wykonanie w istniej>cym obrysie budynku. 

 
3. Zasady zagospodarowania terenówŚ 

 
  1) powierzchnia zabudowy nie moce być wiCksza nic 

25 % powierzchni działki budowlanej; 
 
  2) powierzchnia biologiczne czynna nie moce być 

mniejsza nic 60 % powierzchni działki budowlanej; 
 
  3) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku 

planu; 
 
  4) miejsca postojowe zapewnić, na terenie, do którego 

inwestor posiada tytuł prawny, w iloWci nie mniejszej 
nic 2 miejsca postojowe na lokal mieszkalny. 

 
4. Zasady uzbrojenia w infrastrukturC techniczn> 

zgodnie z § 10 niniejszej uchwały. 
 
5. DostCpnoWć komunikacyjna dla terenu 12MN z 

drogi 03KDL (ul. J. Tuwima) a dla terenu 13MN               
z ul. M. Kajki. 

 
§ ń9. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego 

symbolem 14U. 
 
1. Przeznaczenie - teren usług osiedlowych. 
 
2. Zasady kształtowania zabudowy: 

 
  1) wysokoWć zabudowy do trzech kondygnacji 

nadziemnych w tym ucytkowe poddasze; 
 
  2) dachy mansardowe lub dwuspadowe, symetryczne o 

nachyleniu połaci 35º do 45º, kryte dachówk> 
naturaln> b>da blachodachówk> w odcieniach 
ceglastej czerwieni; 

 
  3) zakazuje siC lokalizacji wolno stoj>cych garacy i 

budynków gospodarczych. 
 

3. Zasady zagospodarowania terenu: 
 
  1) na terenie obowi>zuj> linie podziału wewnCtrznego 

jak na rysunku planu; 
 
  2) powierzchnia zabudowy nie moce być wiCksza nic 

40 % powierzchni działki budowlanej; 
 
  3) powierzchnia biologicznie czynna nie moce być 

mniejsza nic 20 % powierzchni działki budowlanej; 
 
  4) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku 

planu; 
 
  5) miejsca postojowe zapewnić, na terenie, do którego 

inwestor posiada tytuł prawny, w iloWci nie mniejszej 
nic 3 miejsca postojowe na 100 m² powierzchni 
ucytkowej i nie mniej nic 2 miejsca postojowe na 
lokal. 

 
4. W projekcie zagospodarowania terenu zaleca siC 

przewidzieć przejWcie piesze ł>cz>ce drogC 04KDD z 
ulic> M. Kajki. 

 

5. Zasady uzbrojenia w infrastrukturC techniczn> 
zgodnie z § 10 niniejszej uchwały. 

 
6. DostCpnoWć komunikacyjna z drogi dojazdowej 

04KDD. 
 
§ 2Ń. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego 

symbolem 15UKM. 
 
1. Przeznaczenie - teren zabudowy sakralnej (koWciół 

z domem parafialnym). 
 
2. Zasady kształtowania zabudowy domu 

parafialnego: 
 
  1) wysokoWć domu parafialnego do trzech kondygnacji w 

tym ucytkowe poddasze; 
 
  2) dach mansardowy lub dwuspadowy symetryczny o 

k>cie nachylenia 35º do 45º, kryty dachówk> 
ceramiczn> lub blachodachówk> w odcieniach 
ceglastej czerwieni. 

 
3. Zasady kształtowania zabudowy koWciołaŚ 

 
  1) wysokoWć i geometria dachu - dopuszcza siC 

rozwi>zania indywidualne. 
 

4. Zasady zagospodarowania terenu: 
 
  1) powierzchnia zabudowy nie moce być wiCksza nic 

40 % powierzchni działki budowlanej; 
 
  2) powierzchnia biologicznie czynna nie moce być 

mniejsza nic 20 % powierzchni działki budowlanej; 
 
  3) miejsca postojowe zapewnić, na terenie, do którego 

inwestor posiada tytuł prawny, w iloWci niezbCdnej do 
pełnienia funkcji. 

 
5. Zasady uzbrojenia w infrastrukturC techniczn> 

zgodnie z § 10 niniejszej uchwały. 
 
6. DostCpnoWć komunikacyjna z drogi 05KDD i terenu 

parkingu 26KS. 
 
§ 2ń. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego 

symbolem 16UO. 
 
1. Przeznaczenie - teren usług oWwiaty i wychowania. 
 
2. Zasady kształtowania zabudowy: 

 
  1) wysokoWć zabudowy do trzech kondygnacji 

nadziemnych w tym poddasze ucytkoweś 
 
  2) dach mansardowy lub dwuspadowy, symetryczny o 

k>cie nachylenia połaci od 35º do 45º, kryty 
dachówk> ceramiczn> lub blachodachówk> w 
odcieniach ceglastej czerwieni. 

 
3. Zasady zagospodarowania terenu: 

 
  1) powierzchnia zabudowy nie moce być wiCksza nic        

30 % powierzchni działki budowlanej; 
 
  2) powierzchnia biologiczne czynna nie moce być 

mniejsza nic 50 % powierzchni działki budowlanej; 
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  3) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku 
planu; 

 
  4) zakazuje siC lokalizacji wolno stoj>cych garacy i 

budynków gospodarczych; 
 
  5) miejsca postojowe zapewnić, na terenie, do którego 

inwestor posiada tytuł prawny, w iloWci niezbCdnej dla 
tego typu usługi, lecz nie mniej nic 20 miejsc 
postojowych. 

 
4. Zasady uzbrojenia w infrastrukturC techniczn> 

zgodnie z §10 niniejszej uchwały. 
 
5. DostCpnoWć komunikacyjna z drogi lokalnej 03KDL 

(ulicy J. Tuwima). 
 
§ 22. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego 

symbolem 17KS. 
 
1. Przeznaczenie - teren parkingu. 
 
2. Zasady zagospodarowania terenu: 

 
  1) dopuszcza siC realizacjC garacu wielopoziomowego o 

wysokoWci do trzech kondygnacji nadziemnych; 
 
  2) zieleM biologicznie czynna min. 10 % powierzchni 

działkiś 
 
  3) dostCpnoWć terenu z ul. Adama Asnyka. 
 

§ 23. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego 
symbolem 18U. 

 
1. Przeznaczenie - teren usług osiedlowych. 
 
2. Zasady kształtowania zabudowy: 

  1) wysokoWć zabudowy do trzech kondygnacji 
nadziemnych jednak nie wiCcej nic 10,0 m, 

  2) dach mansardowy lub dwuspadowy, symetryczny o 
k>cie nachylenia połaci od 35º do 45º, kryte 
dachówk> ceramiczn> lub blachodachówk> w 
odcieniach ceglastej czerwieni; 

  3) dopuszcza siC dach płaski. 
 

3. Zasady zagospodarowania terenu: 
  1) powierzchnia zabudowy nie moce być wiCksza nic 

50 % powierzchni działkiś 
  2) powierzchnia biologiczne czynna nie moce być 

mniejsza nic 20 % powierzchni działkiś 
  3) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku 

planu; 
  4) miejsca postojowe zapewnić, na terenie, do którego 

inwestor posiada tytuł prawny, w iloWci nie mniejszej 
nic 2 miejsca na 100 m

2
 powierzchni ucytkowej. 

 
4. Zasady uzbrojenia w infrastrukturC techniczn> 

zgodnie z § 10 niniejszej uchwały. 
 
5. DostCpnoWć komunikacyjna z drogi lokalnej 02KDL 

(Szosa Obwodowa). 
 
§ 24. Ustalenia szczegółowe dla terenów 

oznaczonych symbolami 19ZD, 20ZD, 21ZD. 
 
1. Przeznaczenie - teren ogrodów działkowych. 
 
2. Zasady zagospodarowania terenu zgodnie z 

przepisami odrCbnymi. 

 
3. Na terenie oznaczonym symbolem 19ZD 

dopuszcza siC zieleM parkow>. 
 
4. DostCpnoWć komunikacyjna do terenu 21ZD z 

Szosy Obwodowej poprzez projektowany poza obszarem 
planu przepust pod ulic> Kajki. 

 
5. DostCpnoWć komunikacyjna do terenu 20ZD z drogi 

publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem 02KDL. 
 
6. DostCpnoWć komunikacyjna do terenu 19ZD z ulicy 

11 Listopada. 
 
§ 25. Ustalenia szczegółowe dla terenów 

oznaczonych symbolami 22ZP, 23ZP, 24ZP. 
 
1. Przeznaczenie - tereny zieleni parkowej. 
 
2. Zasady zagospodarowania terenu: 

  1) w projektach zagospodarowania terenów nalecy 
przewidziećŚ obiekty małej architektury, place zabaw 
dla dzieci, rekreacyjne ci>gi piesze, oczka wodne, 
zieleM urz>dzon>. 

 
§ 26. Ustalenia szczegółowe dla terenów 

oznaczonych symbolami 25KS, 26KS, 27KS. 
 
1. Przeznaczenie - tereny parkingów. 
 
2. Zasady kształtowania zabudowy: 

  1) na terenie oznaczonym symbolem 25KS dopuszcza 
siC parking wielopoziomowy; 

  2) wysokoWć zabudowy do trzech kondygnacji w tym 
jedna podziemna, dach płaski. 

 
3. Zasady zagospodarowania terenu: 

  1) powierzchnia zabudowy nie wiCksza nic 50 % 
powierzchni działkiś 

  2) zieleM biologicznie czynna min. 10 % powierzchni 
działki. 

 
4. DostCpnoWć komunikacyjna dla terenu 

oznaczonego symbolem 26KS z drogi 05KDD oraz drogi 
03KDL, dla terenu oznaczonego symbolem 25KS z drogi 
lokalnej 02KDL (Szosa Obwodowa) i dla terenu 
oznaczonego symbolem 27KS z drogi 012KDW. 

 
5. Na terenie oznaczonym symbolem 27KS 

dopuszcza siC zmianC czCWci miejsc postojowych na 
zjazdy do garacy na terenie 3MWU oraz dojazd do 
miejsc postojowych na terenie 11MWU. 

 
§ 27. Ustalenia szczegółowe dla terenów 

oznaczonych symbolami 28EE, 29EE, 30EE, 31EE. 
 
1. Przeznaczenie - tereny urz>dzeM 

elektroenergetycznych (trafostacje). 
 
2. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenówŚ 
  1) adaptuje siC istniej>c> funkcjC i zabudowCś 
  2) wyznacza siC miejsca pod proponowane nowe 

lokalizacje. 
 

§ 28. Ustalenia szczegółowe dla terenów 
oznaczonych symbolami 32Kp, 33Kp. 

 
1. Przeznaczenie - tereny przepompowni Wcieków. 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 44   Poz. 740 
 

- 2397 - 

§ 29. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego 
symbolem 01KGP. 

 
1. Przeznaczenie - teren drogi publicznej klasy 

głównej ruchu przyWpieszonego. 
 
2. Teren stanowi rezerwC terenu pod nowy przebieg 

dróg krajowych nr 16 i 65 wraz z wCzłem drogowym. 
 
3. Zasady zagospodarowania terenu: 

  1) szerokoWć drogi w liniach rozgraniczaj>cych jak na 
rysunku planu; 

  2) minimalna szerokoWć jezdni 7,0 m. 
 

§ 3Ń. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego 
symbolem 02KDL. 

 
1. Przeznaczenie - teren drogi publicznej klasy 

lokalnej (Szosa Obwodowa). 
 
2. Zasady zagospodarowania terenu: 

 
  1) ustala siC modernizacjC z dostosowaniem do 

wymaganych parametrów technicznych: 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych jak na 

rysunku planu; 
b) minimalna szerokoWć jezdni 5,0 m; 

 
  2) w pasie drogowym przewidzieć jednostronny chodnik 

wraz z Wcieck> rowerow>. 
 

§ 3ń. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego 
symbolem 03KDL. 
 

1. Przeznaczenie - teren drogi publicznej klasy 
lokalnej (ul. J. Tuwima). 

 
2. Zasady zagospodarowania terenu: 

 
  1) ustala siC parametry techniczne: 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych jak na 
rysunku planu, 

b) minimalna szerokoWć jezdni 6,0 m; 
 
  2) dopuszcza siC parkingi wzdłuc drogi w uzgodnieniu z 

zarz>dc> drogi: 
a) jednostronne przy szerokoWci pasa drogowego 

20,0 m, 
b) dwustronne przy szerokoWci pasa drogowego 

25,0 m. 
 

§ 32. Ustalenia szczegółowe dla terenów 
oznaczonych symbolami 04KDD, 05KDD, 06KDD, 
08KDD, 09KDD, 010KDD. 

 
1. Przeznaczenie - tereny dróg publicznych klasy 

dojazdowej. 
 
2. Zasady zagospodarowania terenówŚ 

 
  1) ustala siC parametry techniczne: 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych jak na 
rysunku planu, 

b) minimalna szerokoWć jezdni 6,0 m, 
c) obustronne chodniki; 
d) w zagospodarowaniu drogi 04KDD nalecy 

przewidzieć plac nawrotowy o wymiarach 20,0 x 
20,0 m; 

 
  2) dopuszcza siC parkingi przy szerokoWci pasa 

drogowego 20,0 m w uzgodnieniu z zarz>dc> drógś 
 
  3) droga oznaczona symbolem 010KDD nie ma 

podł>czenia do ulicy Kajki (patrz § 9 ul. Juliana 
Tuwima). 

 
§ 33. Ustalenia szczegółowe dla terenów 

oznaczonych symbolami 07KDW, 011KDW, 012KDW, 
013KDW 

 
1. Przeznaczenie - tereny dróg wewnCtrznych. 
 
2. Zasady zagospodarowania terenu: 

 
  1) ustala siC parametry techniczne: 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych jak na 
rysunku planu, 

b) minimalna szerokoWć jezdni 6,0 m, 
c) obustronne chodniki, 

 
  2) w pasie drogowym drogi 012KDW dopuszcza siC 

zamiennie miejsca postojowe lub zjazdy do garacu na 
s>siednich działkach w uzgodnieniu z właWcicielem 
drogi, 

 
  3) Droga 07KDW moce słucyć obsłudze terenów 10MW 

i 5MWU lub wył>cznie jednemu z nich. 
 

Rozdział 4 
Ustalenia koMcowe 

 
§ 34. WysokoWć stawek procentowych. 

Ustala siC stawkC procentow> słuc>c> naliczaniu opłaty o 
której mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Ustala siC stawkC procentow> dla całego obszaru 
opracowania w wysokoWci 30 %. 

 
§ 35. W granicach opracowania planu inwestycj> 

nalec>c> do zadaM własnych gminy s> drogi publiczne 
klasy lokalnej 02KDL i 03KDL oraz drogi publiczne klasy 
dojazdowej 04KDD, 05KDD, 06KDD, 08KDD, 09KDD, 
010KDD. 

 
§ 36. Traci moc miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego osiedla „Kajki” w źłku uchwalony 
uchwał> Nr XLV/318/98 Rady Miasta źłku z dnia 27 
marca 1998 r. ogłoszony w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Suwalskiego Nr 27, poz. 152 z dnia 7 maj> 
1998 r. na obszarze objCtym niniejsz> uchwał>. 

 
§ 37. Wykonanie Uchwały powierza siC Prezydentowi 

Miasta źłku. 
 
§ 38. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 
 
§ 39. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od 

ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady Miasta źłku  
Stefan WCgłowski 
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr V.34.2011 
Rady Miasta źłku 
z dnia 22 lutego 2011 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr V.34.2011 
Rady Miasta źłku 
z dnia 22 lutego 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie uwag wniesionych do projektu planu 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póan. zm.), po zapoznaniu siC z dokumentacj> formalno-prawn> dotycz>c> 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „KAJKI” w źłku zwanej „źŁK-KAJKI II” rozstrzyga, 
co nastCpujeŚ 

 
Udokumentowano, ce w czasie wyłocenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 

„KAJKI” w źłku zwanej „źŁK-KAJKI II” oraz w obligatoryjnym terminie na składanie uwag tj. do dnia 14.02.2011 roku, nie 
wpłynCły cadne uwagi dotycz>ce rozwi>zaM zawartych w projekcie ww. planu. 
 
 
 

Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr V.34.2011 
Rady Miasta źłku 
z dnia 22 lutego 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie w sprawie sposobu realizacji i finansowania gminnych inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.   
Nr 80, poz. 717, z póan. zm.) sposób realizacji i finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalec>cych do 
zadaM własnych Gminy rozstrzyga siC nastCpuj>coŚ 

 
Do przewidzianych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „KAJKI” w źłku zadaM 

własnych Gminy z zakresu infrastruktury technicznej, nalec> prace zwi>zane ze zmian> parametrów i realizacj> dróg 
publicznych, oznaczonych symbolami: 02KDL, 04KDD, 09KDD, 010KDD. 

 
Inwestycje te realizowane przez gminC, w okresie dziesiCciu lat od wejWcia w cycie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla „KAJKI” w źłku zwanej „źłk - KAJKI II”, bCd> finansowane z nastCpuj>cych 
aródełŚ 
 
  a) Wrodki własne budcetu Miasta; 
 
  b) Wrodki UE i budcetu paMstwa pozyskiwane w ramach unijnych programów pomocowych; 
 
  c) Wrodki innych instytucji i programów krajowych i miCdzynarodowychś 
 
  d) kredyty i pocyczki, o ile inne aródła okac> siC niewystarczaj>ce, a Rada Miasta wyrazi zgodC na tak> formC 

finansowania. 
 

PoWrednim aródłem finansowania lub refinansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej bCd>Ś 
 
  a) opłaty pobierane przez żminC od właWcicieli nieruchomoWci na podstawie § 34 niniejszej uchwałyś 
 
  b) opłaty adiacenckie wnoszone przez właWcicieli nieruchomoWci po stworzeniu przez gminC warunków do korzystania z 

dróg z ich wyposaceniem. 
 

Realizacja nadmienionych inwestycji moce ulec zmianie w zalecnoWci od mocliwoWci finansowych Miasta źłku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


