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1983 

UCHWAŁA Nr LV/479/2009 

Rady Gminy Ełk 

z dnia 3 lipca 2009 r. 

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego pn. „PODGRODZIE” k/Ełku zatwierdzonego  

uchwał � Nr XII/88/03 Rady Gminy Ełk z dnia 27 pa �dziernika 2003 r. 

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

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 177, Nr 162, poz. 1568;  
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 146, poz. 1055); art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1  
w zwi�zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 117; z 2004 r., Nr 6, poz. 41 i Nr 141,  
poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, 
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r.  
Nr 127, poz. 880) Rada Gminy Ełk stanowi, co nast�puje: 
 

§ 1. Stosownie do postanowie� wynikaj�cych z § 1  
pkt 1 oraz pkt 2a uchwały Nr XXX/264/2008 Rady Gminy 
Ełk z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie przyst�pienia do 
sporz�dzenia zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w obr�bie pn. 
„Podgrodzie” gm. Ełk dokonuje si� zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego 
uchwał� Nr XII/88/03 Rady Gminy Ełk z dnia  
27 pa�dziernika 2003 r. (Dz. Urz. woj. Warmi�sko-
Mazurskiego Nr 191, poz. 2315 z 2003 r.) w nast�puj�cym 
zakresie: 
 
  1) w tre�ci § 4 pkt. 5 tekstu planu dotycz�cej k�ta nachylenia 

połaci dachowych na budynkach mieszkalnych  
z poddaszami u�ytkowymi ustala si� nast�puj�c� zmian�: 
zamiast podstawowego k�ta nachylenia 45° dopuszcza si � 
nachylenie pod k�tem  30° do 45°; 

 
  2) zmienia si� całkowicie tre�� § 7 pkt 5  a mianowicie: 
 

a) całe osiedle „Podgrodzie” wyposa�one zostanie  
w sie� gazownicz� rozprowadzaj�c� gaz ziemny  
z rozpr��alni tego gazu, której lokalizacj� ustalono w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
uchwalonym uchwał� Nr IXL/366/2008 Rady Gminy 
Ełk z dnia 31 pa�dziernika 2008 r. stanowi�cym 
wcze�niejsz� zmian� planu zatwierdzonego uchwał� 
Nr XXXII/306/2008 Rady Gminy Ełk z dnia  
26 sierpnia 2008 r. Gazyfikacja osiedla umo�liwi 
wykorzystanie gazu ziemnego tak�e dla celów 
ogrzewnictwa; 

b) podł�czenie do sieci gazowniczej poszczególnych 
nieruchomo�ci nie b�dzie obligatoryjne; 

c) dopuszcza si� dla ogrzewania budynków 
wykorzystanie innych wył�cznie ekologicznych 
�ródeł ciepła i systemów ogrzewnictwa; 

 
  3) wprowadzone zmiany nie powoduj� zmian w rysunku 

planu. 
 

§ 2. Pozostałe ustalenia planu z wył�czeniem 
wcze�niej dokonanych zmian w jego obszarze oraz 
prognozy oddziaływania na �rodowisko pozostaj� nadal 
bez zmian. 
 

§ 3. Zakres zmian wyszczególnionych w niniejszej 
Uchwale nie wymagał sporz�dzenia prognozy skutków 
finansowych uchwalonego planu, wynikaj�cej z art. 17  
pkt 5 cyt. na wst�pie ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, poniewa� uchwalone 
zmiany takich skutków nie powoduj�. 
 

§ 4. Plan niniejszy składa si� z nast�puj�cych 
elementów podlegaj�cych uchwaleniu: 
 
  1) ustale� planu stanowi�cych tre�� niniejszej Uchwały; 
 
  2) jednolitego tekstu planu uwzgl�dniaj�cego zmiany 

wyszczególnione w § 1 punkty 1 i 2 stanowi�cego 
zał�cznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 

 
  3) rozstrzygni��: 
 

a) o sposobie realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� 
własnych gminy oraz ich finansowania, 

b) o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do 
projektu zmian w planie stanowi�cych zał�cznik  
Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy Ełk. 

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

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

Przewodnicz�cy Rady Gminy Ełk 
Mirosław �widerski
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr LV/479/2009 
Rady Gminy Ełk 
z dnia 3 lipca 2009 r. 
 

Jednolity tekst  
uchwały Nr XII/88/03 Rady Gminy Ełk z dnia 27 pa �dziernika 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu działek p.n.  „PODGRODZIE" koło Ełku po zmianie dokonanej uchwał �  
Nr IXL/366/2008 Rady Gminy Ełk z dnia 31 pa �dziernika 2008 r. (Dz. Urz. woj. warmi �sko-mazurskiego Nr 1, poz. 4 z 2009 r.) 

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

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984 Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), art. 10 ust. 
3 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i 
Nr 111, poz. 1279 z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157  
i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,  
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 
1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, 
poz. 1112) w zwi�zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o 
ochronie gruntów rolnych i le�nych (Dz. U. Nr 16,  
poz. 78, zm. z 1997 r. Dz. U. Nr 60, poz. 370) Rada Gminy Ełk 
stanowi, co nast�puje: 
 

§ 1. 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu p.n. „PODGRODZIE”, obejmuj�cy 
obszar gruntów o powierzchni około 195 ha poło�ony po 
zachodniej stronie jeziora Ełckiego ograniczony: od 
wschodu lini� brzegow� jeziora; od zachodu terenem 
lasów pa�stwowych Nadle�nictwa Ełk, obr�bu Bartosze; 
od północy terenem drogi krajowej nr 16; od południa 
terenem ł�k na działkach nr 8/14 i 8/227 oraz terenami 
poło�onymi w granicach administracyjnych miasta Ełk  
z działkami gruntów nr 570/1, 570/2, 570/4, 570/6, 570/8, 
570/9, 570/11, 593 i 594 uwidoczniony na rysunku planu 
w skali 1:2000 stanowi�cym zał�cznik Nr 1do niniejszej 
uchwały. 
 

2. Przedmiot, zakres i granice terenów obj�tych 
planem okre�lono na podstawie uchwały Nr XIX/115/2000 
Rady Gminy Ełk z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie 
przyst�pienia do sporz�dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
 

§ 2. Celem regulacji prawnych zawartych w 
ustaleniach planu jest: 
 
  1) Racjonalne wykorzystanie terenów w obszarze 

obj�tym planem – odpowiednio do predyspozycji 
wynikaj�cych z ich poło�enia i walorów przyrodniczych 
ze szczególnym uwzgl�dnieniem wymogów ochrony 
�rodowiska. 

 
  2) Przeznaczenie gruntów rolnych i le�nych na cele 

nierolnicze i niele�ne. 
 
  3) Ustalenie granicy strefy ochronnej jeziora Ełckiego w 

obszarze przyległym do jego linii brzegowej. 
 
  4) Umo�liwienie realizacji inwestycji przez osoby 

prywatne i podmioty gospodarcze stosownie do funkcji 
terenów okre�lonych w planie. 

 
  5) Zabezpieczenie terenów przewidzianych w planie na 

cele publiczne. 
 

§ 3. 1. Przedmiotem ustale� planu jest przygotowanie 
terenów dla realizacji: mieszkalnictwa o niskim wska�niku 
intensywno�ci zabudowy, usług turystyczno-

wypoczynkowych, siedlisk z produkcj� warzywniczo-
ogrodnicz�, sportu i rekreacji oraz zaprojektowanego 
spójnego układu drogowego ł�cz�cego funkcjonalnie 
tereny o w/w formach u�ytkowania i uzbrojenia  
technicznego gwarantuj�cego cywilizowane warunki 
korzystania z tych terenów w sposób nie degraduj�cy 
�rodowiska przyrodniczego. 
 

2. Okre�lenie przeznaczenia poszczególnych 
obszarów uwidocznione jest w legendzie na rysunku planu 
w skali 1:2000 oraz integralnych z nim ustaleniach 
tekstowych zapisanych dalej w niniejszej uchwale. 
 

§ 4. Ustalenia ogólne dla całego obszaru obj�tego 
planem. 
 
  1) Nast�puj�ce oznaczenia graficzne na rysunku planu 

s� ustaleniami obligatoryjnymi: 
- granice terenów obj�tych planem; 
- sposób u�ytkowania terenów (funkcje terenów); 
- linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym sposobie 

u�ytkowania �ci�le okre�lone, (oznaczone jako ci�głe); 
- nieprzekraczalne linie zabudowy; 
- granica strefy ochronnej jeziora ustalona planem. 

 
  2) Teren obj�ty planem poło�ony jest całkowicie  

w obszarze chronionego krajobrazu, w zwi�zku z czym 
podlega uwarunkowaniom wynikaj�cym z postanowie� 
zawartych w Rozporz�dzeniu Nr 37 Wojewody 
Warmi�sko-Mazurskiego z dnia 12 lipca 2002 r.  
w sprawie wprowadzenia zakazów dotycz�cych 
obszarów chronionego krajobrazu na terenie 
województwa warmi�sko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj. 
warmi�sko-mazurskiego nr 87, poz. 1272 z 2002 r.); 

 
  3) Linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym sposobie 

u�ytkowania oraz linie projektowanego podziału 
gruntów na działki budowlane oznaczone na rysunku 
planu w sposób przerywany traktuje si� jako nie 
obowi�zuj�ce �ci�le. Linie te mog� by� w niewielkim 
zakresie korygowane na etapie podziałów 
geodezyjnych gruntów lub w decyzjach przy ustalaniu 
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu; 

 
  4) Okre�lone na rysunku planu nieprzekraczalne linie 

zabudowy dotycz� czołowego lica �ciany budynku 
najdalej wysuni�tego do drogi, nie obejmuj� natomiast 
takich elementów zewn�trznych jak: balkony, schody 
zewn�trzne i tarasy w poziomie parteru; 

 
  5) Wysoko�� zabudowy mieszkaniowej nie mo�e 

przekracza� 3 kondygnacji z poddaszem u�ytkowym 
wł�cznie ulokowanym pod połaciami dwu lub 
wielospadowych dachów o nachyleniu tych połaci pod 
k�tem 30º do 45°, odpowiednio do ustale � dla 
poszczególnych terenów funkcjonalnych okre�lonych 
w § 5 niniejszej uchwały. W budynkach bez poddasza 
u�ytkowego dopuszcza si� dachy o nachyleniu połaci 
pod katem nie mniejszym od 30°; 
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  6) Wysoko�� parteru w budynkach mieszkalnych na 
terenie płaskim nie mo�e przekracza� 1.00 m ponad 
przyległym terenem, a na stoku 0,50 m ponad teren w 
górnej cz��ci posadowienia; 

 
  7) Na pokrycia dachowe nale�y stosowa� przede 

wszystkim dachówk� ceramiczn� lub materiały 
dachówkopodobne w jej kolorze lub kolorze 
stonowanym z krajobrazem; 

 
  8) W architekturze budynków wyra�a� nale�y tradycje 

regionu mazurskiego zarówno w formie jak i detalu jak 
te� materiale konstrukcyjnym i wyko�czeniowym. 
Zakazuje si� stosowania form architektonicznie 
obcych architekturze polskiej mog�cych spowodowa� 
dysonans w otaczaj�cej zabudowie lub krajobrazie; 

 
  9) Na działkach zabudowy mieszkaniowej (MN, MNR) mog� 

by� wznoszone parterowe budynki gospodarcze lub 
gara�e wolnostoj�ce a tak�e budynki usługowe 
nieuci��liwe dla otoczenia z zachowaniem warunków 
technicznych okre�lonych w przepisach Prawa 
Budowlanego. Poziom przyziemia nie mo�e przekracza� 
50 cm ponad terenem. Preferowa� jednak nale�y 
ł�czenie zabudowy mieszkalnej z w/w budynkami w celu 
efektywniejszego wykorzystania przestrzeni na elementy 
biologicznie czynne jak ziele� lub ogrody; 

 
10) W obszarach terenów MN oraz RO dopuszcza si� 

ł�czenie działek s�siednich w celu uzyskania 
wi�kszych siedlisk; 

 
11) Wszystkie działki z zabudow� mieszkaniow� mog� 

by� ł�czone z dodatkow� funkcj� usługow� zarówno 
wewn�trz budynku jak równie� na zewn�trz jako 
dobudowa z dopuszczeniem jej usytuowania w 
przestrzeni pomi�dzy ustalon� linia zabudowy a lini� 
rozgraniczaj�c� drogi pod warunkiem, �e usługi te nie 
b�d� uci��liwe dla otoczenia i nie b�d� degradowały 
�rodowiska; 

 
12) Wszystkie drogi dojazdowe nie b�d�ce drogami 

gminnymi stanowi� maj� wspólnoty własno�ciowe 
u�ytkowników nieruchomo�ci do nich przylegaj�cych. 

 
§ 5. Ustalenia szczegółowe dla terenów wyró�nionych 

w planie. 
 

Pozycja Tre�� ustale� 
1 UH Teren pod obiekt handlowy o powierzchni sprzeda�owej 

powy�ej 20.000 m2 o znaczeniu ponadlokalnym. Wielko�� 
obiektu i przyległych miejsc postojowych dostosowa� do 
mo�liwo�ci percepcyjnych terenu. W maksymalnym stopniu 
zachowa� istniej�ce zadrzewienie w s�siedztwie lasu. 
Mieszkalnictwo wykluczone. 
 

2 ZN, KS Teren zieleni niskiej jako ewentualna rezerwa pod 
stanowiska postojowe pojazdów dla osób korzystaj�cych 
z obiektów usługowych. 
 

3 UH, UI Teren usług handlowych i rzemie�lniczych z ewentualn� 
stacja paliw. Mieszkalnictwo wykluczone. Ewentualny podział 
gruntów dostosowywa� do aktualnego zapotrzebowania. 
Wysoko�� zabudowy do 2 kondygnacji. Realizacj� nale�y 
poprzedzi� wcze�niejszym opracowaniem koncepcji 
architektonicznej cało�ci. Alternatywnie – teren w cało�ci lub 
w cz��ci mo�e by� przeznaczony na potrzeby obiektu 
handlowego opisanego wy�ej w pozycji 1UH i z nim 
zintegrowany. 
 

4 MNR Tereny budownictwa mieszkaniowego typu rezydencjonalnego. 
Wysoko�� od 1 do 3 kondygnacji ł�cznie z poddaszem 
u�ytkowym pod połaciami dwu lub wielospadowych dachów. 
Linia zabudowy w stosunku do dróg min. 20 m z dojazdem 

usytuowanym na osi projektowanego budynku pomi�dzy 
szpalerem drzew ozdobnych. W odniesieniu do działek o 
powierzchni powy�ej 4.000 m2 i linii frontowej przyległej do 
drogi dojazdowej, o długo�ci minimum 50 m dopuszcza si� 
ich wtórny podział umo�liwiaj�cy budow� drugiego domu. 
 

5 MN Tereny zabudowy mieszkaniowej o wysoko�ci do 3 kondygnacji 
z działkami przylegaj�cymi do terenu lasu. Pomi�dzy lasem 
a ogrodzeniem działek pozostawi� nale�y wolna przestrze�  
o szeroko�ci 4,00 m warunkowan� przez nadle�nictwo w 
Ełku, która mo�e by� wykorzystana na cele p.po�arowe  
a tak�e na cele ci�gu pieszego i do jazdy konnej. Droga 
powinna stanowi� teren publiczny. 
 

6 MN Tereny zabudowy mieszkaniowej z budynkami 
wolnostoj�cymi o wysoko�ci do 2 kondygnacji ł�cznie   
z poddaszem u�ytkowym. Linia zabudowy od stron: 
północnej i wschodniej 6 m a z pozostałych stron 12 m  
od linii rozgraniczaj�cej. 
 

7 RO Teren upraw warzywniczo – ogrodniczych z dopuszczeniem 
zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej i produkcyjnej 
zwi�zanej z gospodarstwem. Minimalna powierzchnia działki 
1500 m2 z mo�liwo�ci� ł�czenia s�siednich lub szeregu działek 
w wi�ksze siedliska. 
Sposób zabudowy ograniczony jedynie warunkami 
technicznymi wynikaj�cymi z przepisów Prawa budowlanego. 
 

8 RO Teren siedlisk z produkcj� warzywniczo – ogrodnicz� jak         
w poz. 7 RO lecz o ograniczonych mo�liwo�ciach zabudowy 
wynikaj�cych z zalegaj�cego w cz��ci działek gruntu 
pochodzenia organicznego. Przed projektowaniem 
zabudowy nale�y przeprowadzi� szczegółowe badanie 
warunków gruntowo – wodnych. Linia zabudowy min. 12 m 
od linii rozgraniczaj�cej drogi D 12. 
 

9 MNR/MP Teren mieszkalnictwa typu rezydencjonalnego z ewentualn� 
funkcj� pensjonatow�. Usytuowanie budynków wył�cznie    
w obszarze pomi�dzy nieprzekraczaln� linia zabudowy  
w odległo�ci 12 m od linii rozgraniczaj�cej drogi kat. „L”  a 
granic� strefy ochronnej jeziora, która stanowi jednocze�nie 
nieprzekraczalna lini� zabudowy. Wysoko�� zabudowy do  
3 kondygnacji. Ewentualne gara�e lub budynek gospodarczy 
parterowe wył�cznie jako poł�czone z cz��ci� mieszkaln�. 
W przestrzeni okre�lonej na rysunku planu cz��� działek 
nale�y zalesi� iglastymi lub li�ciastymi gatunkami drzew. 
Zakazuje si� wykonywania ogrodze� pomi�dzy działkami 
oraz ogrodze� posesji w odległo�ci mniejszej ni� 1,5 m od 
linii brzegowej jeziora. 
 

10 UT Tereny z przeznaczeniem wył�cznie pod obiekty hotelowe i 
pensjonatowe. Zasadnicza wysoko�� zabudowy do 3 
kondygnacji. Dopuszcza si� realizacj� wi�kszej liczby 
kondygnacji pod warunkiem sporz�dzenia przez architekta 
lub in�yniera krajobrazu 
przekonywuj�cego graficznego studium (np. wydruk z 
symulacji komputerowej) wkomponowania projektowanego 
obiektu w istniej�cy chroniony krajobraz z widokiem od 
strony północno – wschodniego brzegu jeziora Ełckiego 
poło�onego na terenie miasta Ełk, dla którego przeciwległy 
brzeg stanowi integralny element krajobrazu miasta. Studium 
powy�sze nale�y wykona� na etapie decyzji o ustaleniu 
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu z 
uzyskaniem opinii Prezydenta m. Ełk, któr� nale�y traktowa� 
jako wi���c� w decyzji Wójta gminy w Ełku. 
 

11 MN/U Teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej z 
bli�niaczym usytuowaniem cz��ci usługowej budynków. 
 

12 MN Teren mieszkalnictwa jednorodzinnego typu 
szeregowego. Dla całego z ka�dych zespołów nale�y 
sporz�dzi� jednolit� koncepcj� architektoniczn�, z której 
b�dzie wynikał podział gruntów na parcele budowlane z 
adekwatnym podziałem budowli na segmenty. Wysoko�� 
zabudowy do 3  kondygnacji z poddaszem wł�cznie. 
 

13 MN/U Tereny zabudowy mieszkaniowej w poł�czeniu z 
dobudowanymi w parterze lokalami usługowymi. 
Wysoko�� zabudowy do 3 kondygnacji. 
 

14 ZN Tereny zieleni niskiej pod istniej�c� lini� elektroenergetyczn� i  
w jej zasi�gu w pasie o szeroko�ci 10 m symetrycznie po 5 m od 
osi słupów. Przestrze� ta mo�e by� czasowo wykorzystywana 
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na plantacj� choinek a tak�e stanowi� element ci�gu pieszego 
na całej lub cz��ci długo�ci linii. 
 

15 RP Tereny wchodz�ce w skład kompleksu gruntów 
pozostaj�cych w u�ytkowaniu rolniczym, odpowiednio do 
ich glebowej przydatno�ci. 
 

16 ZP/ZN Teren zieleni wysokiej i niskiej w pasie szer. 20 m 
stanowi�cy element korytarza ekologicznego ł�cz�cego 
teren kompleksu le�nego z brzegiem jeziora Ełckiego – 
traktowany jako teren do u�ytkowania publicznego. 
 

17 ZP/US Tereny publiczne zieleni parkowej w powi�zaniu z terenami 
urz�dze� sportowo-rekreacyjnych o charakterze otwartym, 
ogólnodost�pnym. 
Realizacja zagospodarowania terenu powinna si� dokonywa� 
w oparciu o koncepcj� funkcjonalno-przestrzenn� wynikaj�c�  
z programu społecznego zapotrzebowania i uwarunkowa� 
terenowych. W obr�bie działki nr 6/10 wchodz�cej w kompleks 
w/w terenów dopuszcza si� wzniesienie małego drewnianego 
budynku z usytuowaniem przy istniej�cej drodze gminnej dla 
potrzeb rehabilitacyjnych wychowanków „T�czowego Domu”  
w Ełku prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr 
Benedyktynek Misjonarek. 
 

18 UH Teren przeznaczony na usługi handlowe zwi�zane z 
obsługa przyległych terenów 17 ZP/US. 
 

19 ZP Teren ziele�ca z gazonami kwiatowymi i drzewami 
ozdobnymi. 
 

20 EC Teren istniej�cej kotłowni centralnego ogrzewania i 
gara�y – dla zespołu mieszkaniowo – administracyjnego 
AWRSP. Adaptuje si� w planie pod warunkiem 
stosowania w kotłowni paliwa ekologicznego. 
 

21 ZCZ Teren istniej�cego zamkni�tego cmentarza ewangelickiego, 
podlegaj�cego ochronie konserwatora zabytków. 
 

22 ZD Teren istniej�cych działek rolniczych nadanych byłym 
pracownikom POHZ w Ełku do oficjalnego przekształcenia  
w pracowniczy ogród działkowy bez prawa do zabudowy 
mieszkaniowej lub letniskowej. 
Poło�enie w strefie ochronnej jeziora podlega uwarunkowaniom 
wymienionym w § 4 pkt 2 oraz § 7 pkt. 3 ppkt 3 niniejszej 
uchwały. 
 

23 MW Teren zabudowy wielorodzinnej pozostaje bez zmian bez 
prawa do dalszej rozbudowy. Po��dana rehabilitacja 
obiektu pod wzgl�dem architektonicznym. 
 

24 AU Istniej�cy budynek administracyjny AWRSP z 
mo�liwo�ci� adaptacji na cele usług podstawowych dla 
mieszka�ców „PODGRODZIA”. Obiekt zabytkowy jako 
jeden z elementów dawnego folwarku, podlega ochronie 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
 

25 UH, 
UG, UI 

Teren gospodarczej cz��ci dawnego folwarku. Zespół 
zabudowy gospodarczej wpisany do rejestru zabytków 
budownictwa. Zakres adaptacji budynków do funkcji centrum 
usługowo – handlowego dla zespołów mieszkaniowych 
„PODGRODZIE”, „GRUNWALDZKIE”  i „BOCIANIE 
GNIAZDA” okre�li wojewódzki konserwator zabytków na 
etapie przygotowania do realizacji inwestycji. 
 

26 EE Teren istniej�cej stacji transformatorowej. 
 

27 EE Teren projektowanych stacji transformatorowych. 
 

28 ZD/MN Teren istniej�cych ogródków do ewentualnego 
przekształcenia w działki dla wolnostoj�cej zabudowy 
mieszkaniowej. 
 

29 KS Teren projektowany pod urz�dzenie parkingu dla potrzeb 
zespołu usługowego (25UH, UG, UI) oraz korzystaj�cych 
z terenów sportowo-rekreacyjnych (17ZP/US). 
 

30 NO Istniej�cy zbiornik szczelny na �cieki bytowe z istniej�cej 
zabudowy mieszkaniowej (23 MW) w u�ytkowaniu do 
czasu budowy kolektora kanalizacji sanitarnej z osiedla 
„GRUNWALDZKIE” lub uzbrojenia w sieci wod-kan 
„PODGRODZIA”. 
 

31 NO Tereny projektowanych przepompowni �cieków 
sanitarnych 

32 RRU/UT Teren urz�dze� obsługi istniej�cego gospodarstwa rybackiego 
do ewentualnego przekształcenia w przyszło�ci na usługi 
turystyczne – parking z niewielkim polem namiotowym. 
Dopuszcza si� przeznaczenie cz��ci terenu na ewentualn� 
budow� �luzy pomi�dzy jeziorami: Ełckim i Sunowo. 
 

33 K Tereny projektowanych ci�gów pieszych o szeroko�ci 5 m 
 

34 K Teren projektowanego ci�gu pieszego  o szeroko�ci 5 m 
stanowi�cego przestrzenn� barier� pomi�dzy lasem 
pa�stwowym a terenami zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 
 

35 K Teren projektowanej �cie�ki rowerowej o szeroko�ci 
minimum 2,5 m. 
 

36 EN Istniej�ca napowietrzna linia energetyczna wysokiego napi�cia 
110 kV. Nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkaniowej od 
skrajnego przewodu linii nie mo�e by� mniejsza od 40 m ze 
wzgl�du na promieniowanie niejonizuj�ce. 
 

37 ZP Teren przeznaczony pod zieleniec, wył�czony w zasadzie z 
zabudowy ze wzgl�du na niekorzystne warunki gruntowo-
wodne. Dopuszcza si� jedynie usytuowanie obiektu małej 
architektury o lekkiej konstrukcji 
 

 
§ 6. Ustalenia w zakresie układu komunikacji drogowej. 

 
  1) Ustalenia ogólne. 

a) Teren obj�ty planem przylega od północy do drogi 
krajowej nr 16, dla której Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych ustaliła na okres perspektywiczny 
kategori� GP (droga główna o ruchu przyspieszonym); 

b) System komunikacji w obszarze obj�tym planem 
tworz�: droga lokalna „L” ł�cz�ca drog� krajow� nr 16 
z drog� powiatow� nr 328 Ełk – Malczewo w ci�gu ul. 
Zamkowej m. Ełk oraz drogi dojazdowe „D” – których 
parametry i wymogi techniczno-funkcjonalne podaje 
si� w ustaleniach szczegółowych; 

c) Dla drogi lokalnej „L” oraz dróg dojazdowych  
o szeroko�ciach w liniach rozgraniczaj�cych 12,0 m 
przyjmuje si� status dróg gminnych. Pozostałe drogi 
b�d� stanowiły wspólnoty własno�ciowe u�ytkowników 
przyległych do nich działek budowlanych. 

 
  2) Ustalenia szczegółowe dla dróg wyró�nionych w planie 
 

Pozycja Tre�� ustale� 
1 KR(GP) Teren istniej�cej drogi krajowej o perspektywicznej 

szeroko�ci w liniach rozgraniczaj�cych 60, m. 
W planie po jej południowej stronie rezerwuje si� pas 
gruntu o szeroko�ci 45,0 m na jej poszerzenie, licz�c od osi 
istniej�cej jezdni. Przestrze� ta mo�e by� czasowo 
wykorzystana na ziele� nisk� lub parkingi dost�pne 
wył�cznie z dróg dojazdowych do terenów oznaczonych na 
rysunku planu konturami 1 UH UR i 2 UH UR. 
Linia zabudowy mieszkaniowej min. 130 m od osi 
istniej�cej jezdni. 
 

2 L 20 
(1 x 7,0) 

Projektowana droga lokalna jako droga gminna o 
szeroko�ci w liniach rozgraniczaj�cych 20,0 m w tym 
7,0 m jezdnia oraz obustronne pasy ruchu pieszego z 
trawnikami i zadrzewieniem o szeroko�ciach do 
u�ci�lenia na etapie projektu technicznego. Na odcinku 
poł�czenia z droga dojazdow� D 14 do przestrzeni pod 
lini� elektroenergetyczn� (ozn. 14 ZN) po północno-
wschodniej stronie jezdni nale�y zrealizowa� �cie�k� 
rowerow� o szeroko�ci 2,5 m – oddzielon� od chodnika 
pasem trawnika o szer. 1,0 m. 

3 KD14 
(1 x 6,0) 

Projektowana gminna droga dojazdowa o szeroko�ci 
14 m w liniach rozgraniczaj�cych, w tym jezdnia o szer. 
6,0 m obustronne pasy ruchu pieszego oraz 2,5 m 
szeroko�ci odcinek �cie�ki rowerowej. 
 

4 4 D 12 
(1 x 6,0) 

Projektowane drogi dojazdowe jako drogi gminne o 
szeroko�ci 12,0 m w liniach rozgraniczaj�cych w tym 
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jezdnia o szer. 6,0 m i obustronne pasy ruchu pieszego 
o szer. po 3,0 m. 

5 D 10 
(1 x 6,0) 

Projektowane drogi dojazdowe o szeroko�ci 10,0 m w 
liniach rozgraniczaj�cych, w tym jezdnia o szer. 6,0 m 
 i obustronne pasy ruchu pieszego o szer. po 2,0 m. 
 

6 D 10 
(1 x 6,0) 

Projektowane drogi dojazdowe o szeroko�ci 10,0 m w 
liniach rozgraniczaj�cych w tym jezdnia o szer. 6,0 m 
zako�czona placykiem nawrotowym o wym. 12,5 x 12,5 m 
oraz obustronne pasy ruchu pieszego o szer. po 2,0 m. 
 

7 D 10 
(1 x 6,0) 

Projektowana droga dojazdowa do terenów 
usługowych. Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych  
10,0 m w tym jezdnia  szer. 6,0 m i jednostronny 
chodnik o szer. 3,0 m od strony terenów usługowych. 
Na zako�czeniu parkingi z placami nawrotowymi o 
wielko�ciach zale�nych od potrzeb. 
 

8 D 8 
(1 x 5,0) 

Projektowane drogi dojazdowe o szeroko�ci 8,0 m w 
liniach rozgraniczaj�cych w tym jezdnia o szer. 5,0 m 
zako�czona placykiem nawrotowym o wym. 12,5 x 12,5 
m oraz obustronne pasy ruchu pieszego o szer. po 1,50 
m. 
 

9 D 6 
(1 x 5,0) 

Projektowana droga dojazdowa pieszo-jezdna o szeroko�ci 
w liniach rozgraniczaj�cych 6,0 m, zako�czona placykiem 
nawrotowym o szer. 13,5 x 13,5 m. 
 

10 D 
(1 x 6,0) 

Istniej�ca droga dojazdowa obsługuj�ca dost�pno�� do 
terenów w konturach: 20 EC, 21 ZCZ, 22 ZD i 23 MW. 
Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 10 m do 
urz�dzenia w niej jezdni o szer. 6,0 m oraz 
obustronnych pasów ruchu pieszego o szer. po 2,0 m.  
Przed poł�czeniem z drog� dojazdow� 011 D – woln� 
przestrze� koło cmentarza przeznaczy� na parking dla 
pojazdów mechanicznych. 
 

11 K Istniej�ca nieurz�dzona droga gminna ł�cz�ca ulic� 
zamkow� z drog� krajow� nr 16 Ełk – Olsztyn, w cz��ci 
do likwidacji z przeznaczeniem na funkcje terenów 
okre�lonych w niniejszym planie. Na odcinku od  
ul. Zamkowej do poł�czenia z drog� opisan� wy�ej  
w poz. 010 D pozostawia si� j� wył�cznie jako ci�g 
pieszy oraz urz�dzenie �cie�ki rowerowej. Na 
wysoko�ci terenu 22 ZD stanowi przedłu�enie drogi  
010 D z zako�czeniem placykiem nawrotowym w 
miejscu uwidocznionym na rysunku planu. Odcinek 
drogi od wł�czenia w drog� krajow� nr 16 nale�y 
tymczasowo pozostawi� w stanie istniej�cym na 
długo�ci umo�liwiaj�cej dost�pno�� do terenów:  
32 RRU/UT oraz 31 NO. 
 

12 D8 
(1 x 5,0) 

Projektowane drogi dojazdowe o szeroko�ci 8,0 m  
a 11,0 m przy zatokach postojowych z jezdniami  
o szeroko�ci 5,0 m i jednostronnymi chodnikami po  
3,0 m od strony przewidzianej do zabudowy obiektami 
o funkcji turystyczno-wypoczynkowej. Przy drodze  
od strony wschodniej wykona� placyk postojowo-
manewrowy o wym. 20 x 20 m. 
 

 
§ 7. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej 

 
  1) Zaopatrzenie w wod� 

a) Wył�cznym w zasadzie �ródłem zaopatrzenia w 
wod� terenu obj�tego planem b�dzie istniej�cy 
wodoci�g w ul. Zamkowej m. Ełk, który 
przewidziany jest do poł�czenia z wodoci�giem 
realizowanym przez Zarz�d Gminy Ełk z kierunku 
wsi Chru�ciele oraz projektowany do Ruskiej Wsi 
wodoci�g wzdłu� drogi krajowej nr 16; 

b) Uzbrajanie terenów w urz�dzenia wodoci�gowe 
musi by� dokonywane równolegle z uzbrajaniem w 
sieci kanalizacji sanitarnej; 

c) W bilansie zapotrzebowania na wod� nale�y 
uwzgl�dni�: 
- potrzeby socjalno-bytowe mieszkalnictwa i usług; 
- potrzeby produkcyjno-gospodarcze siedlisk 

poł�czonych z produkcj� warzywniczo-ogrodnicz�; 
- utrzymania czysto�ci ulic i placów; 

- potrzeb w zakresie zabezpieczenia 
przeciwpo�arowego; 

 
  2) Odprowadzenie �cieków sanitarnych. 

a) Wył�cznym odbiornikiem �cieków sanitarnych  
z terenów obj�tych planem b�dzie zaprojektowany  
i zrealizowany system kanalizacji sanitarnej ze zrzutem 
�cieków grawitacyjnie lub poprzez wyznaczone w 
planie przepompownie (ozn. 31 NO) – do kolektora 
kanalizacji sanitarnej realizowanego w ul. Zamkowej. 

 
  3) Odprowadzenie wód opadowych. 
 

a) Z nawierzchni utwardzonych ulic wody opadowe 
b�d� zbierane przez projektowany system 
kanalizacji deszczowej ze zrzutem do jeziora Ełk 
po przepuszczeniu przez separatory S1, S2, S3 
usytuowane przed wylotami do wód jeziora (W1, 
W2, W3). 
- usytuowanie separatora S1 i wlotu W1 

zwi�zane jest z modernizacj� i uzbrojeniem 
odcinka drogi krajowej nr 16; 

- usytuowanie separatora S3 i wlotu W3 zwi�zane 
jest z modernizacj� i uzbrojeniem ul. Zamkowej – 
poło�onej w cz��ci na terenie m. Ełk oraz w cz��ci 
na terenie obj�tym niniejszym planem; 

- wody opadowe do separatora S3 
przeprowadzi� przez zbiornik retencyjny na 
terenie zieleni ozn. 17 ZP US. 

b) Z nawierzchni nieutwardzonych takich jak: ogrody 
czy tereny zielone – wody opadowe b�d� spływały 
do naturalnych zagł�bie� terenowych i wchłaniane 
do gruntu bezpo�rednio lub poprzez studzienki 
chłonne; 

c) Zabrania si� stosowania nawozów sztucznych i 
�rodków ochrony ro�lin na terenach poło�onych na 
stokach bezpo�rednio nachylonych  w kierunku linii 
brzegowej jeziora Ełckiego i w ogóle w obszarze 
ustalonej dla tego akwenu strefy ochronnej. 

 
  4) Zaopatrzenie w gaz przewodowy. 
 
  5) Ogrzewnictwo 

a) Całe osiedle „Podgrodzie” wyposa�one zostanie  
w sie� gazownicz� rozprowadzaj�c� gaz ziemny  
z rozpr��alni tego gazu, której lokalizacj� projektuje 
si� w północno-wschodniej cz��ci osiedla. 
Gazyfikacja osiedla umo�liwi wykorzystanie gazu 
ziemnego tak�e dla celów ogrzewnictwa; 

b) Podł�czenie do sieci gazowniczej poszczególnych 
nieruchomo�ci nie b�dzie obligatoryjne; 

c) Dopuszcza si� dla ogrzewania budynków 
wykorzystanie innych, wył�cznie ekologicznych 
�ródeł ciepła i systemów ogrzewnictwa. 

 
  6) Zaopatrzenie w energi� elektryczn�. 

a) Zaopatrzenie obszaru obj�tego planem w energi� 
elektryczn� niskiego napi�cia dokonane b�dzie 
poprzez dwustronne zasilanie: od strony ul. 11-go 
Listopada oraz od strony istniej�cej stacji  
15 kV/380 i 220 V/ przy zespole gospodarczym  
b. POHZ; 

b) Dla potrzeb obszaru pn. „PODGRODZIE” nale�y 
wybudowa� docelowo 7 stacji transformatorowych 
poł�czonych kablami S N 15 kV. Urz�dzenia te mog� 
by� realizowane etapami, w zale�no�ci od przyj�tego 
kierunku realizacji przewidzianych tu obiektów 
budowlanych i towarzysz�cych im urz�dze�; 
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c) Rozdzielcza sie� elektryczna niskiego napi�cia 
wył�cznie kablami podziemnymi układanymi w 
ulicznych ci�gach pasów pieszych lub trawników. 

 
  7) Telekomunikacja. 

a) Sie� telekomunikacyjn� w postaci podziemnej 
kanalizacji w zasadzie nale�y prowadzi� w 
granicach ci�gów ulicznych. Dopuszcza si� jednak 
przebieg kanalizacji telekomunikacyjnej przez 
tereny prywatnych wła�cicieli poza obszarem dróg, 
za zgod� wła�cicieli gruntów; 

b) Na etapie koordynacji projektowanych inwestycji 
sieciowych – nale�y d��y� do wspólnej kanalizacji 
kablowych sieci telekomunikacyjnych z sieciami 
elektrycznymi i telewizji kablowej; 

c) W toku realizacji niniejszego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dopuszcza si� 
lokalizacj� innych, nie przewidzianych w uchwale 
sieci i urz�dze� uzbrojenia technicznego bez 
potrzeby dokonywania zmian w planie. 

 
§ 8. Ustalenia w zakresie zasad ochrony i 

kształtowania �rodowiska przyrodniczego i kulturowego. 
 
  1) Generaln� zasad� przyj�t� w niniejszym planie stanowi� 

wył�cznie proekologiczne formy zagospodarowania, 
funkcjonowania oraz u�ytkowania terenów; 

 
  2) Za podstawowe działania w zakresie ochrony 

�rodowiska przyjmuje si�: 
a) Ochron� wód jeziora Ełckiego przed 

zanieczyszczeniem. 
b) Ochron� naturalnego krajobrazu i adekwatne w 

tym wzgl�dzie kształtowanie przestrzeni. 
c) Racjonalne wykorzystanie u�ytków rolnych o 

wysokiej bonitacji gleb. 
 
  3) W celu zabezpieczenia realizacji zało�onych celów stanowi 

si� nast�puj�ce przedsi�wzi�cia i uwarunkowania: 
a) Dla obszarów poło�onych w blisko�ci jeziora Ełk 

ustala si� stref� ochronn�, której granica jest 
okre�lona na rysunku planu. Minimalna szeroko�� 
strefy ochronnej mierzona od linii brzegowej – dla 
terenów przewidzianych w planie do 
zainwestowania nie mo�e by� mniejsza od 100 m. 
Dla terenów ju� zabudowanych lub trwale 
zagospodarowanych granic� strefy ochronnej 
ustala si� wzdłu� linii biegn�cej po licach �cian 
budynków od strony jeziora. Granic� strefy 
ochronnej traktuje si� jednocze�nie jako 
nieprzekraczaln� lini� zabudowy. Wyj�tek stanowi 
działka nr 6/10 zawarta w kompleksie 17 ZP/US 
gdzie dopuszcza si� w obszarze strefy ochronnej 
wzniesienie małego drewnianego budynku 
pomocniczego opisanego w § 5; 

b) Przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenów inwestycji – nale�y 
szczegółowo okre�la� uwarunkowania wynikaj�ce 
z Rozporz�dzenia nr 37 Wojewody Warmi�sko-
Mazurskiego wyszczególnionego w § 4 pkt 2 
niniejszej uchwały; 

c) Zakazuje si� zmian w rze�bie terenów mog�cych 
mie� wpływ na pogorszenie walorów krajobrazowych 
z wyj�tkiem terenów niezb�dnych na budow� dróg; 

d) Zakazuje si� przeznaczania na cele budowlane 
gruntów pochodzenia organicznego z wyj�tkiem 
przeznaczonych na cele nierolnicze decyzj� 
Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego wym. w § 9 
pkt 2 niniejszej uchwały; 

e) W decyzjach o ustalaniu warunków zabudowy i 
zagospodarowania przestrzennego terenu nale�y 
okre�la� proporcje powierzchni terenów 
biologicznie czynnych do terenów projektowanych 
do zabudowy mieszkaniowej. 

a) Ustala si� minimalne warto�ci procentowe terenów 
biologicznie czynnych dla poszczególnych 
rodzajów działek budowlanych: 
- 75% dla działek o pow. do 1500 m2, 

  - 80% dla działek o pow. do 1300 m2, 
  - 90% dla działek o pow. do 5000 m2, 

- 95% dla działek o pow. powy�ej 1,0 ha, 
- 70% terenów biologicznie czynnych powinno 

stanowi� zadrzewienie. 
f) Wszystkie ci�gi uliczne o charakterze przelotowym 

maja by� obustronnie zadrzewione. Dla pozostałych 
ulic powy�sze nale�y traktowa� jako zalecenie; 

g) Zakazuje si� wycinania istniej�cych, oznaczonych 
na rysunku planu drzew oraz nieoznaczonych na 
mapie a istniej�cych w obszarze przyległym do 
jeziora Ełckiego, na odcinku około 800 m terenu 
wzdłu� istniej�cej drogi gruntowej; 

h) Otwarte ogólnodost�pne tereny parkowe i 
sportowo-rekreacyjne oznaczone w planie 16 
ZP.ZN oraz 17 ZP.US powinny stanowi� tereny 
publiczne, zagospodarowane i u�ytkowane w 
oparciu o stosowny projekt programowo-
przestrzenny z okre�leniem nakazów i zakazów 
gwarantuj�cych ucywilizowany sposób korzystania 
z tych terenów bez kolizji z zasadami i wymogami 
ochrony �rodowiska przyrodniczego; 

i) Zabrania si� ogradzania nieruchomo�ci w pasie 
przybrze�nym jeziora w odległo�ci mniejszej ni� 
1,5 m od linii brzegowej jeziora oraz 
uniemo�liwiania przechodzenia przez ten obszar; 

j) Pomi�dzy terenami lasów pa�stwowych a 
wyznaczonymi terenami budowlanymi w ich 
s�siedztwie nale�y bezwzgl�dnie pozostawi� pas 
wolnej, ogólnodost�pnej przestrzeni o szer. 5,0 m 
dla potrzeb bezpiecze�stwa p-po�arowego; 

k) W obszarze obj�tym planem zabrania si� 
jakiejkolwiek działalno�ci mog�cej mie� wpływ na 
zanieczyszczenie wód jeziora, gleby, terenów 
zielonych, powietrza atmosferycznego oraz 
nadmiernego hałasu. Gromadzenie i usuwanie 
odpadów stałych dostosowa� do obowi�zuj�cych 
ju� przepisów gminnych; 

l) W decyzjach o pozwoleniu na budow� 
poszczególnych obiektów nale�y uwzgl�dnia� 
warunek o tre�ci: „W toku prac ziemnych o 
wszelkich znaleziskach mog�cych stanowi� 
przedmioty pochodz�ce z czasów wczesnego 
osadnictwa (np. skorupy naczy� glinianych, wyroby 
z kamienia i inne przedmioty u�ytkowe lub ich 
fragmenty) nale�y niezwłocznie powiadomi� 
wojewódzk� słu�b� ochrony zabytków oddział w 
Ełku, ul. Mickiewicza 11 celem zabezpieczenia i 
podj�cia stosownej decyzji przez Wojewódzkiego 
Archeologa. 

 
§ 9. Przeznacza si� na cele nierolnicze ni�ej 

wyszczególnione areały gruntów rolnych o ł�cznej 
powierzchni: 103,80 ha w tym: 
 
  1) 35,70 ha kl. III stosownie do zgody Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi wyra�onej w decyzji znak: GZ tr.  
057-602-162/2002 z dnia 7 maja 2002 r.; 
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  2) 68,10 ha kl. IV – stosownie do zgody Wojewody 
Warmi�sko-Mazurskiego, wyra�onej w decyzji znak: 
RR-NR-7711-1/2/03  z dnia 14.03.2003 r. 

 
§ 10. Ustalenia ko�cowe. 

 
  1) W przypadku zbywania nieruchomo�ci wła�ciciel gruntów 

zobowi�zany jest do wniesienia na rzecz Urz�du Gminy 
w Ełku jednorazowej opłaty naliczonej w wysoko�ci 5% w 
stosunku do wzrostu warto�ci nieruchomo�ci zaistniałej w 
wyniku uchwalenia niniejszego planu; 

 

  2)W stosunku do terenu obj�tego planem trac� moc 
ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego 
zespołu osadniczego Ełku zatwierdzonego uchwał�  
Nr XII/56/91 rady Gminy Ełk z dnia 19 grudnia 1992 r. 
(Dz. Urz. Woj. Suwalskiego nr 3 poz. 17 z 1992 r.); 

 
  3) Wykonanie uchwały powierza si� wójtowi gminy Ełk; 
 
  4) Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od daty jej 

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

 
 
 
 

Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr LV/479/2009 
Rady Gminy Ełk 
z dnia 3 lipca 2009 r. 
 

O�wiadczenie 
Wójta Gminy Ełk 

 
Niniejszym o�wiadczam, �e w okresie wyło�enia do publicznego wgl�du projektu zmiany w miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pn. „Podgrodzie” k/Ełku zatwierdzonego uchwał� Nr XXXII/306/2005 Rady Gminy Ełk  
z dnia 26 sierpnia 2005 r. (tj. od dnia 22.08.2008 r. do dnia 22.09.2008 r.) oraz w terminie do dnia 06.10.2008 r. (14 dni po 
okresie wyło�enia do publicznego wgl�du), nie wniesiono uwag do ustale� przyj�tych w ww. projekcie zmiany planu. 
 
 
 
 
 
 

1984 

UCHWAŁA Nr LV/480/2009 

Rady Gminy Ełk 

z dnia 3 lipca 2009 r. 

 

w sprawie nadania nazw ulic w cz ��ci wsi Malinówka Wielka, Gmina Ełk. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 

1990 r. o samorz�dzie gminnym (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, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175,  
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,  
z 2007 r. Nr 48, poz. 327) Rada Gminy Ełk uchwala, co 
nast�puje: 
 

§ 1. Dla terenu w cz��ci wsi Malinówka Wielka 
przeznaczonym pod budownictwo zagrodowe, rekreacji 
indywidualnej i turystyczno-wypoczynkowej nadaje si� nazwy: 

ulica „Szuwarowa” – działka o nr geod. 23/7, 23/52,23/64 
ulica „	urawia” działka o nr geod. 23/70 
zgodnie z zał�cznikiem graficznym do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy 
Ełk. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Wojewody 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�ca Rady Gminy Ełk 
Mirosław �widerski 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


