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UCHWAŁA Nr VII/40/2011 

Rady Gminy Elbl>g 

z dnia 16 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie: zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu połoconego 

w Gronowie Górnym. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 oraz art. 40 ust. 1 
i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 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, 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, Nr 28, poz. 146, 
Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 oraz art. 29 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zm. 2004 Nr 6, 
poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 
Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, oraz z 
2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, 
Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, 
Nr 155, poz. 1043) oraz uchwały Rady Gminy w źlbl>gu 
nr XXXIV/186/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie 
przyst>pienia do sporz>dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w granicach jak 
zaznaczono na zał>czniku nr 1 - rysunku planu, Rada 
Gminy w źlbl>gu uchwala co nastCpuje: 
 

Rozdział ń 
Ustalenia podstawowe 

 
§ ń. 1. Uchwala siC ZmianC Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego dla Fragmentu 
Terenu Połoconego w Gronowie żórnym, obejmuj>cego 
obszar w granicach oznaczonych na rysunku planu - 
zał>czniku nr 1 do uchwały. 

 
2. Ustalenia planu obejmuj> obszar znajduj>cy siC w 

granicach opracowania, oznaczony na rysunku planu 
wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokoWciowej 
znajduj>cej siC w zasobie geodezyjnym. 

 
3. Integraln> czCWć niniejszej uchwały stanowi: 

 
  1) zał>cznik nr 1 do uchwały - rysunek planu w skali 

1:1000, obowi>zuj>cy w zakresie okreWlonym w 
uchwale i na rysunku planu, 

 
  2) zał>czniku nr 2 do uchwały - zawieraj>cy 

rozstrzygniCcie w sprawie rozpatrzenia uwag, 
wniesionych podczas wyłocenia, do projektu planu, 

 
  3) zał>cznik nr 3 do uchwały - zawieraj>cy 

rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach 

ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych. 

 
§ 2. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest 

mowa o: 
 
  1) Budynkach funkcji podstawowej - nalecy przez to 

rozumieć budynki, w których prowadzona jest 
działalnoWć stanowi>ca podstawow> funkcjC 
wyznaczon> planem. 

 
  2) Budynkach funkcji uzupełniaj>cej - nalecy przez to 

rozumieć budynki, w których prowadzona jest 
działalnoWć stanowi>ca uzupełniaj>c> funkcjC 
wyznaczon> planem. 

 
  3) ŹziałalnoWci gospodarczej - nalecy przez to rozumieć 

szeroko pojCty wachlarz usług, wytwórczoWci, 
produkcji, handlu oraz funkcji magazynowej. 

 
  4) IntensywnoWci zabudowy - nalecy przez to rozumieć 

wskaanik definiowany jako suma powierzchni 
wszystkich kondygnacji nadziemnych zlokalizowanych 
na danym terenie do powierzchni tego terenu, 
powierzchniC budynku liczy siC w obrysie Wcian 
zewnCtrznych lub, w przypadku kondygnacji 
poddasza, w obrysie stropodachu na wysokoWci 1 m 
od poziomu podłogi. 

 
  5) Linii rozgraniczaj>cej tereny o rócnym sposobie 

ucytkowania - nalecy przez to rozumieć granicC 
nieprzekraczaln> dla terenów, których przeznaczenie 
jest inne nic na terenie s>siednim. 

 
  6) Nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalecy przez to 

rozumieć wyznaczon> na rysunku planu liniC 
okreWlaj>c> dopuszczaln> lokalizacjC najblicszej 
ustawionej zewnCtrznej Wciany budynku - z 
pominiCciem balkonów, loggii i wykuszy wysuniCtych 
poza obrys budynku nie wiCcej nic 1,5 m oraz 
elementów wejWcia do budynku (schody, podest, 
daszek, pochylnia dla niepełnosprawnych). 

 
  7) Ograniczeniu uci>cliwoWci - oznacza to, ce zasiCg 

uci>cliwoWci dla Wrodowiska bCd>cy skutkiem 
prowadzonej działalnoWci gospodarczej musi być 
bezwzglCdnie ograniczony do granic obszaru, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajduj>ce 
siC na nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt 
ludzi, winny być wyposacone w techniczne Wrodki 
ochrony przed tymi uci>cliwoWciami. Przy czym 
uci>cliwoWć to zespół negatywnych bodaców 
(bCd>cych skutkiem okreWlonej działalnoWci) 
pogarszaj>cych warunki cycia mieszkaMców poprzez 
obnicenie standardów Wrodowiska. 
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  8) Ograniczeniu uci>cliwoWci - oznacza to, ce zasiCg 
uci>cliwoWci dla Wrodowiska bCd>cy skutkiem 
prowadzonej działalnoWci gospodarczej musi być 
bezwzglCdnie ograniczony do granic obszaru, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajduj>ce 
siC na nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt 
ludzi, winny być wyposacone w techniczne Wrodki 
ochrony przed tymi uci>cliwoWciami. Przy czym 
uci>cliwoWć to zespół negatywnych bodaców 
(bCd>cych skutkiem okreWlonej działalnoWci) 
pogarszaj>cych warunki cycia mieszkaMców poprzez 
obnicenie standardów Wrodowiska. 

 
  9) Przepisach odrCbnych - nalecy przez to rozumieć 

przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj>ce z 
prawomocnych decyzji administracyjnych. 

 
10) Przeznaczeniu podstawowym - nalecy przez to 

rozumieć przeznaczenie terenu, wynikaj>ce z funkcji 
dominuj>cej na okreWlonym obszarze. 

 
11) Przeznaczeniu uzupełniaj>cym - nalecy przez to 

rozumieć przeznaczenie terenu, wynikaj>ce z funkcji 
uzupełniaj>cej na okreWlonym obszarze. 

 
12) Rysunku planu - nalecy przez to rozumieć rysunek 

stanowi>cy zał>cznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
13) Usługach - nalecy przez to rozumieć obiekty usługowe 

wolnostoj>ce lub wbudowane lokale usługowe handlu 
detalicznego i hurtowego, gastronomii, administracji 
publicznej, rzemiosła, itp. 

 
14) Usługach towarzysz>cych - nalecy przez to rozumieć 

usługi, uzupełniaj>ce funkcjC główn>. 
 
15) Ustalonej linii zabudowy - oznacza obowi>zuj>c> 

frontow> liniC zabudowy; dopuszcza siC przesuniCcie 
przed liniC zabudowy na odległoWć do 1,5 m schodów 
ganku zadaszenia lub innych drobnych elementów 
elewacji budynku. 

 
16) WysokoWci budynku: 

- wysokoWć do kalenicy (w odniesieniu do dachów 
wysokich) rozumie siC przez to wymiar liczony od 
poziomu terenu (przyległego do budynku) do 
najwycej połoconej krawCdzi dachu (kalenicy), 

- wysokoWć do gzymsu lub okapu (w odniesieniu do 
dachów płaskich) rozumie siC przez to wymiar 
liczony od poziomu terenu (przyległego do budynku) 
do najwycej połoconej krawCdzi gzymsu lub okapu. 

 
17) Obiektach wielkopowierzchniowych - nalecy przez to 

rozumieć obiekt, w którym prowadzona jest 
działalnoWć handlowa detaliczna lub hurtowo-
detaliczna o powierzchni sprzedacowej przekra-
czaj>cej 2 000 m² bCd>cego w zarz>dzie jednego 
właWciciela, holdingu, sieci handlowej czy developera. 

 
2. Ucyte w niniejszej uchwale wyraceniaŚ 

 
  1) Obiekt budowlany, budynek, - okreWlaj> przepisy 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póan. zmianami). 

 
  2) Powierzchnia zabudowy, powierzchnia ucytkowa - 

okreWlaj> przepisy Polskiej Normy PN-ISO 9836, PN 
70/B - 02365 - WłaWciwoWci ucytkowe w budownictwie. 

OkreWlanie i obliczanie wskaaników powierzchniowych 
i kubaturowych. 

 
  3) Droga, ulica, droga publiczna, droga wewnCtrzna - 

okreWlaj> przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych (Dz. U. Nr 71. z 2000 r. poz. 838 
z póan. zm.) oraz rozporz>dzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, 
poz. 430 z póaniejszymi zmianami). 

 
§ 3. 1. Celem regulacji zawartych w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego jest: 
 
  1) Ustalenie przeznaczenia terenów pod okreWlone 

funkcje. 
 
  2) Ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego. 
 
  3) Ustalenie zasad ochrony Wrodowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego. 
 
  4) Ustalenie parametrów i wskaaników kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
ustalenie linii zabudowy, gabarytów obiektów oraz 
wskaaników intensywnoWci zabudowy. 

 
  5) Obszary przestrzeni publicznej. 
 
  6) Obszary, na których wystCpuje zakaz zabudowy. 
 
  7) Ustalenie zasad rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej. 
 
  8) Ustalenie stawek procentowych, na podstawie których 

ustala siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
2. Wszystkie wycej wymienione punkty okreWlone s> w 

Rozdziale II „Ustalenia ogólne” oraz w Rozdziale III 
„Ustalenia szczegółowe dotycz>ce przeznaczenia terenów 
i zasad ich zagospodarowania”. Na obszarze opracowania 
nie wystCpuj>Ś 
 
  1) Obszary, na których ustala siC sposób i termin 

tymczasowego zagospodarowania. 
 
  2) Pomniki zagłady i ich strefy ochronne. 
 
  3) Tereny, dla których obowi>zuje prawo górnicze. 
 
  4) Obszary zagrocone powodzi>. 
 
  5) Obszary objCte scaleniem i podziałem nieruchomoWci. 
 

§ 4. 1. Ustala siC, ce głównymi funkcjami terenu dla 
obszaru objCtego planem s>Ś 
 
  1) Funkcja usług handlu detalicznego i hurtowego - w 

obiektach o powierzchni całkowitej powycej 2 000 m
2
 - 

oznaczona na rysunku planu symbolem WUH (U) lub 
alternatywnie. 

 
2. Funkcje towarzysz>ceŚ 

 
  1) Tereny komunikacji, w tym: 
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a) droga krajowa (S7), droga lokalna, drogi 
dojazdowe, parkingi, bocznica kolejowa; 

 
  2) zieleM publiczna, 
 
  3) zieleM naturalna. 
 

§ 5. 1. Ustala siC, obsługC komunikacyjn> terenu 
objCtego opracowaniem, z drogi publicznej, klasy lokalnej 
KDL oraz z ulic dojazdowych KDD i wewnCtrznych KDW. 

 
2. Ewentualnie bocznica kolejowa z torów szlakowych 

relacji źlbl>g - Bogaczewo. 
 
3. Ustala siC zabezpieczenie miejsc parkingowych dla 

klientów w iloWci zapisanej w ustaleniach szczegółowych. 
 
§ 6. 1. Ustala siC, ce obszar bCdzie wyposacony w 

systemy infrastruktury technicznej. Infrastruktura, o której 
mowa dotyczy: 
 
  1) Sieci i urz>dzeM elektroenergetycznych przesyłowych i 

oWwietleniowych. 
 
  2) Sieci i urz>dzeM wodoci>gowych. 
 
  3) Sieci i urz>dzeM kanalizacji deszczowych. 
 
  4) Sieci i urz>dzeM kanalizacji sanitarnych. 
 
  5) Sieci gazowej. 
 
  6) Sieci i urz>dzeM teletechnicznych. 
 
  7) Sieci i urz>dzeM Wwiatłowodowych. 
 

2. Gromadzenie odpadów stałych bCdzie siC odbywało 
(zgodnie z obowi>zuj>c> ustaw> o odpadach i przyjCt> 
polityk> gminy w tym zakresie) w miejscach 
wyznaczonych w granicach własnoWci lub ucytkowania 
terenu. Wywóz odpadów komunalnych odbywać siC 
bCdzie przez słucby wyspecjalizowanych przedsiCbiorstw, 
do zakładu utylizacji odpadów. 

 
3. Na terenie objCtym planem nie przewiduje siC 

lokalizacji oczyszczalni Wcieków. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne 

 
§ 7. 1. Ustala siC nastCpuj>ce przeznaczenia terenówŚ 

 
  1) Teren usług handlu detalicznego i hurtowego dla 

obiektu(ów) o powierzchni powycej 2 000 m
2
, lub/i 

centrum konferencyjne w tym hotele i gastronomia a 
takce usługi logistyczne (wysokie składowanie) - 
oznaczony na rysunku planu symbolem WUH (U). 

 
  2) Teren komunikacji drogowej - oznaczony symbolem 

KD - …; 
 
  3) Teren zieleni urz>dzonej - oznaczony na rysunku 

planu symbolem Zn; 
 
  4) Teren zieleni publicznej - oznaczony na rysunku planu 

symbolem ZP. 
 

§ 8. 1. Ustalenia ogólne w zakresie ochrony i 
kształtowania ładu przestrzennego, w tym: 
 

  1) Wskaaniki i parametry dla budynków i obiektów, 
 
  2) Terenów komunikacyjnych, 
 
  3) Terenów zielonych. 
 

2. Ustala siC zakaz lokalizacji budowli oraz obiektów o 
wysokoWci powycej 18 m n.p.t.. 

 
§ 9. 1. Ustalenia ogólne dotycz>ce zasad ochrony 

Wrodowiska, przyrody: 
 
  1) Zakaz budowy obiektów i urz>dzeM technicznych 

stwarzaj>cych zagrocenie dla cycia lub zdrowia ludzi; 
 
  2) Urz>dzenie zieleni towarzysz>cej w postaci trawników 

oraz drzew i krzewów ozdobnych. 
 

§ ńŃ. 1. Ustalenia ogólne dotycz>ce zasad ochrony 
zabytkówŚ 
 
  1) Obowi>zuje przed realizacj> inwestycji 

przeprowadzenie badaM archeologicznych w zakresie 
uzgodnionym z UrzCdem Ochrony Zabytków. 

 
§ ńń. Ogólne ustalenia dotycz>ce wymagaM 

wynikaj>cych z potrzeb kształtowania przestrzeni 
publicznych. 
 

1. Ustala siC nastCpuj>ce wymagania wynikaj>ce z 
kształtowania przestrzeni publicznych: 
 
  1) Utrzymanie ładu przestrzennego poprzez: 

a) estetyczne wykonanie elewacji budynkówś 
b) zakazuje siC stosowania ogrodzeM betonowych 

zwłaszcza z prefabrykatów. 
 
  2) Ustala siC realizacje, bez ograniczeM, reklam i 

tabloidów na budynkach i wolnostoj>cych w terenie w 
ramach wydzielenia funkcji. 

 
  3) Nie dopuszcza siC reklam w liniach rozgraniczaj>cych 

drogi lokalnej. 
 

§ ń2. 1. Ustalenia dotycz>ce zasad modernizacji 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji. 
 
  1) BezpoWredni> obsługC komunikacyjn> terenu stanowi 

droga klasy KDL, obsługuj>ca teren bezpoWrednio do 
niej przyległy i stanowi>ca główne i jedyne poł>czenie 
z zewnCtrznym układem komunikacyjnym, a przez to 
równiec z otoczeniem. 

 
  2) W granicach wyznaczonych dla nowej zabudowy 

ustala siC obowi>zek zapewnienia miejsc 
parkingowych w iloWciachŚ 
a) dla usług nie mniej nic - 4 miejsca postojowe na 

100 m
2
 powierzchni handlowej, oraz 3 miejsca na 

10 osób zatrudnionych; 
b) dla samochodów dostawczych wg potrzeb 

wynikaj>cych z prowadzonej działalnoWciś 
c) dla hotelu 1 miejsce na 2 pokoje. 

 
§ ń3. Ustalenia dotycz>ce zasad uzbrojenia terenu: 
 
1. W zakresie zaopatrzenia w wodC ustala siCŚ 

  1) BudowC sieci i urz>dzeM wodoci>gowych dla obsługi 
nowej zabudowy. 

  2) Dopuszcza siC modernizacjC istniej>cej sieci oraz 
obiektów i urz>dzeM technicznych. 
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2. W zakresie odprowadzania i oczyszczania Wcieków, 

z uwagi na to, ic gmina wraz z innymi gminami tworzy 
aglomeracjC ustala siCŚ 
  1) BudowC sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

urz>dzeniami technicznymi dla nowej zabudowy na 
terenie objCtym mpzp. 

  2) W okresie przejWciowym dopuszcza siC budowC 
oczyszczalni Wcieków poza obszarem planu oraz sieci i 
urz>dzeM technicznych na potrzeby projektowanych w 
niniejszym planie obiektów, która obowi>zkowo 
zostanie wł>czona do sieci kanalizacji sanitarnej 
doprowadzaj>cej Wcieki na oczyszczalniC w źlbl>gu. 

 
3. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala 

siCŚ 
  1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z 

jezdni, chodników, podjazdów, parkingów i 
powierzchni utwardzonych na ogólnie przyjCtych w 
przepisach szczególnych zasadach. 

 
4. W zakresie usuwania odpadów stałych ustala siCŚ 

  1) ZasadC wywozu odpadów stałych z obszaru objCtego 
planem, sposobem zorganizowanym na wyznaczony 
dla tych potrzeb teren składowania odpadów zgodnie z 
gminnym planem gospodarki odpadami. 

 
5. W zakresie zaopatrzenia w energiC elektryczn> 

ustala siCŚ 
  1) Zaopatrzenie w energiC elektryczn> z sieci 

energetycznej na zasadach wydanych przez zarz>dcC 
sieci. 

  2) Dopuszcza siC modernizacjC istniej>cej sieci oraz 
obiektów i urz>dzeM technicznych. 

  3) Dopuszcza siC likwidacjC istniej>cych linii 
elektroenergetycznych, ich skablowanie oraz 
przebudowC. 

  4) Dopuszcza siC lokalizacjC trafostacji. 
  5) Obowi>zuje oWwietlenie dróg wewnCtrznych, placów i 

parkingów. 
 

6. W zakresie telekomunikacji ustala siCŚ 
  1) ObsługC zabudowy na obszarze objCtym planem 

poprzez istniej>ce i nowe urz>dzenia 
telekomunikacyjne; 

  2) BudowC sieci szerokopasmowych i urz>dzeM z nimi 
zwi>zanych. 

  3) Dopuszcza siC modernizacjC istniej>cej sieci oraz 
urz>dzeM teletechnicznych. 

  4) Linie telekomunikacyjne w granicach planu nalecy 
projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w 
terenach przeznaczonych pod ci>gi komunikacyjne 
poza rezerw> terenu pod drogC ekspresow> S7. 

  5) Dopuszcza siC lokalizacje sieci, budowli i urz>dzeM 
infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach 
przeznaczonych pod zabudowC. 

 
7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siCŚ 

  1) Gaz z indywidualnych zbiorników zlokalizowanych na 
terenie własnej działki. Docelowo gaz z projektowanej 
sieci gazu ziemnego. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dotycz>ce przeznaczenia 
terenów i zasad ich zagospodarowania 

 
§ ń4. 1. Ustala siC teren funkcji usług handlu - w 

obiektach o powierzchni pow. 2 000 m
2
, oznaczone na 

rysunku planu symbolem WUH (U). Pow. terenu: 8,9 ha. 
 

  1) Na terenach, o których jest mowa w ust. 1. ustala siC 
przeznaczenie podstawowe - usługi handlu 
wielkopowierzchniowego, galeriC (zespół pomieszczeM 
dla drobnego handlu i usług zorganizowanych w 
ramach jednego budynku), magazyny i hurtownie oraz 
garac wielopoziomowy. W ramach funkcji głównej i 
funkcji towarzysz>cych zakłada siCŚ 
a) budowC obiektu handlowego i magazynów ł>cznie 

lub rozdzielnie, dopuszcza realizacjC obiektów w 
rócnych etapach realizacji, 

b) budowC garacu wielopoziomowego do 
V kondygnacji naziemnych i jednej podziemnej, 

c) budowC sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej, 
podjazdów, dróg wewnCtrznych oraz parkingów, 
małej architektury i zieleni. 

- Alternatywa II: 
a) centrum konferencyjne w tym sale konferencyjne, 

hotel(e), gastronomia, 
b) budowa sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej, 

podjazdów, dróg wewnCtrznych oraz parkingów 
(dopuszcza siC parking wielopoziomowy), małej 
architektury i zieleni. 

- Alternatywa III: 
a) biura, usługi logistyczne (wysokie składowanie)ś 
b) budowa sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej, 

podjazdów, dróg wewnCtrznych oraz parkingów, 
małej architektury i zieleni. 

 
  2) Ustalenia w zakresie ochrony Wrodowiska i przyrody: 

a) rodzaj oraz sposoby wykonywania funkcji 
handlowej i magazynowej nie mog>, poza granic> 
swojej działki, przekroczyć norm obowi>zuj>cych w 
przepisach szczególnychś 

b) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej 5 %. 

 
  3) Ustalenia w zakresie ochrony zabytkówŚ 

a) Obowi>zuje przed realizacj> inwestycji 
przeprowadzenie badaM archeologicznych w 
zakresie uzgodnionym z UrzCdem Ochrony 
Zabytków. 

 
  4) Ustala siC nastCpuj>ce parametry kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) Budynki handlowe, centrum konferencyjne 

(alternatywnie) do III kondygnacji; garac 
wielopoziomowy do V kondygnacji z tym, ce jedna 
kondygnacja na dachu; 

b) Dopuszcza siC w obiektach jedn> kondygnacjC 
podziemn>, przy właWciwym zabezpieczeniu 
budynku przed wysokim poziomem wód 
gruntowych; 

c) Poziomu posadowienia posadzki parteru nie ustala 
siCś 

d) Maksymalna wysokoWć budynków od poziomu 
terenu (liczona zgodnie z prawem budowlanym) 
- gzymsu lub okapu - 16,5 m n.p.t.; 
- do kalenicy dachu - 18,0 m; 
- dla wysokiego składowania do 18 m; 

e) wskaanik intensywnoWci zabudowy zawarty 
pomiCdzy 0,9 - 1,8; 

f) rodzaju i pokrycia dachu nie ustala siC, dachy 
dostosowane do rodzaju i konstrukcji budynku, 

g) elewacje z duc> iloWci> szkła i blachy wysokiego 
gatunku, na czCWci tynki szlachetne ewentualnie 
cegła lub/i drewno. 

 
  5) Zasady kształtowania ładu przestrzennego: 

a) obowi>zuje nieprzekraczalna linia zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu. 
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  6) ŹostCpnoWć komunikacyjna: 
a) wjazd na teren parkingu dla klientów od drogi klasy 

lokalnej poprzez skrzycowanie proste lub rondo; 
b) dla samochodów dostawczych wjazd od strony 

ulicy klasy dojazdowej. 
c) dopuszcza siC obsługC kolejow> poprzez bocznicC 

linii kolejowej odchodz>c> z toru szlakowego 
źlbl>g - Bogaczewo. 

 
  7) Na terenie obowi>zuje wyznaczenie miejsc 

postojowych w iloWci przewidzianej w § 12 pkt 2 w 
garacu wielopoziomowym i na terenie. 

 
  8) Zasady obsługi incynieryjnejŚ 

a) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z sieci 
elektroenergetycznej na zasadach ustalonych 
przez zarz>dcC sieci; 

b) zaopatrzenie w wodC z komunalnej sieci 
wodoci>gowejś 

c) odprowadzenie Wcieków do sieci kanalizacyjnej i 
skierowanie na oczyszczalniC Wciekówś 

d) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z 
jezdni, chodników, podjazdów, parkingów i 
powierzchni utwardzonych podczyszczonych w 
urz>dzeniach do tego przeznaczonych, na ogólnie 
przyjCtych w przepisach odrCbnych zasadach; 

e) wskazane ogrzewanie własne wykorzystuj>ce 
niekonwencjonalne aródła energii o ograniczonej 
emisji zanieczyszczenia do Wrodowiska takie jak: 
energia elektryczna, gaz itp. 

f) gospodarka odpadami, na zasadach przyjCtych na 
terenie gminy, 

g) dopuszcza siC prowadzenie sieci 
telekomunikacyjnych szerokopasmowych, wraz z 
urz>dzeniami towarzysz>cymi przez teren za 
zgod> właWciciela. 

h) gaz z indywidualnych zbiorników, docelowo z 
projektowanej sieci gazu ziemnego. 

 
§ ń5. 1. Ustala siC teren przeznaczony dla rozbudowy 

drogi krajowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 
KD-S7. 
  1) Na terenach o których mowa ustala siC przeznaczenie 

podstawowe: komunikacja drogowa - droga 
ekspresowa S7. 

  2) Docelowo rozbudowa drogi krajowej nr 7 (przekrój 
poprzeczny drogi 2 x 3 - dwie jezdnie po trzy pasy 
ruchu). Rezerwa terenu - 10 m od granicy pasa 
drogowego drogi ekspresowej. Ostatecznie granica 
pasa drogowego drogi S7 zostanie wyznaczona po 
zakoMczeniu inwestycji w 2011 r. 

  3) Obowi>zuje przed realizacj> inwestycji 
przeprowadzenie badaM archeologicznych w zakresie 
uzgodnionym z UrzCdem Ochrony Zabytków. 

 
§ ń6. 1. Ustala siC teren przeznaczony dla drogi 

lokalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDL. 
  1) Na terenach o których mowa ustala siC przeznaczenie 

podstawowe: komunikacja drogowa - droga lokalna. 
  2) Obowi>zuje przed realizacj> inwestycji 

przeprowadzenie badaM archeologicznych w zakresie 
uzgodnionym z UrzCdem Ochrony Zabytków. 

 
§ ń7. 1. Ustala siC teren przeznaczony dla drogi 

dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDD. 
  1) Na terenach, o których mowa ustala siC przeznaczenie 

podstawowe: komunikacja drogowa - droga klasy 
dojazdowej. 

  2) Obowi>zuje przed realizacj> inwestycji 
przeprowadzenie badaM archeologicznych w zakresie 
uzgodnionym z UrzCdem Ochrony Zabytków. 

  3) SzerokoWć pasa drogowego w liniach 
rozgraniczaj>cychŚ 
a) 1KDD - 10,0 - 12,0 m. 
b) 2KDD - z rezerw> terenu dla trzeciej jezdni wzdłuc 

drogi S7 (zgodnie z rysunkiem planu). 
  4) SzerokoWć jezdni - zgodnie z przepisami odrCbnymi. 
  5) W pasie drogowym dopuszcza siC realizacjC chodnika 

dla pieszych oraz jednostronn> WcieckC rowerow>. 
  6) W pasie drogowym dopuszcza siC realizacje miejsc 

postojowych na poszerzeniach jezdni. 
 

§ ń8. 1. Ustala siC teren dla funkcji zieleni publicznej, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem ZP. Pow. terenu: 
0,4 ha. 
  1) Na terenach, o których jest mowa w ust. 1. ustala siC 

przeznaczenie podstawowe - zieleM publiczna z 
udziałem zieleni wysokiej i niskiej. Dopuszcza siC 
budowC sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej. 

  2) Dopuszcza siC budowC przez tereny oznaczone 
symbolem ZP bocznicy linii kolejowej odchodz>c> z 
toru szlakowego źlbl>g - Bogaczewo. 

  3) Ustalenia w zakresie ochrony Wrodowiska i przyrody: 
a) minimalny procent powierzchni biologicznie 

czynnej 80 %. 
  4) ŹostCpnoWć komunikacyjna: od strony ulicy klasy 

lokalnej - KDL oraz drogi klasy dojazdowej – KDD. 
 

§ ń9. 1. Ustala siC teren dla funkcji zieleni naturalnej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem Zn. Pow. terenu: 
0,45 ha. 
  1) Na terenach, o których jest mowa w ust. 1. ustala siC 

przeznaczenie podstawowe - zieleM naturalna. 
  2) Na terenie o którym mowa w pkt 1 dopuszcza siC 

budowC sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej za 
uprzedni> zgod> właWciciela terenu. 

  3) Ustalenia w zakresie ochrony Wrodowiska i przyrody: 
a) minimalny procent powierzchni biologicznie 

czynnej 95 %. 
  4) ŹostCpnoWć komunikacyjna: 

a) od drogi klasy dojazdowej - KDD. 
 

Rozdział 4 
Ustalenia koMcowe 

 
§ 2Ń. Zgodnie z art. 20 ust. 1. ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza siC, ce 
niniejszy miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego nie narusza ustaleM „Studium 
UwarunkowaM i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy źlbl>g”. 

 
§ 2ń. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12. oraz art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
ustala siC jednorazow> opłatC od wzrostu wartoWci, 
pobieran> przez Urz>d Gminy przy sprzedacy 
nieruchomoWci, w ustalonej wysokoWci uzalecnionej od 
ustalonej funkcji terenu. Dla terenów oznaczonych: 
  1. symbolem WUH (U) - 30 %, 
  2. symbolem KD, ZP, Zn - nie dotyczy. 

 
§ 22. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od 

daty ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. Traci w czCWci moc uchwała 
nr XIV/67 z dnia 18 grudnia 2003 r. na obszarze objCtym 
zmian> planu. 

Przewodnicz>cy Rady Gminy źlbl>g 
Wojciech Jezierski 
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Zał>cznik nr 1 
do uchwały nr VII/40/2011 
Rady żminy źlbl>g 
z dnia 16 czerwca 2011 r. 
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Zał>cznik nr 2 
do Uchwały Nr VII/40/2011 
Rady Gminy źlbl>g 
z dnia 16.06.2011 r. 

 
Dotyczy:  
RozstrzygniCcia uwag wniesionych do projektu zmiany MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU TERENU OBRBBU GEODEZYJNEGO GRONOWO żÓRNź zgodnie z art. 18           
ust. 1, 2 i 3 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 z póaniejszymi zmianami). 
 

W trakcie wyłocenia planu do publicznego wgl>du nie wniesiono uwag do projektu zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu terenu obrCbu geodezyjnego Gronowo żórne. 
 
 

Zał>cznik nr 3 
do Uchwały Nr VII/40/2011 
Rady Gminy źlbl>g 
z dnia 16.06.2011 r. 

 
Dotyczy: 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy źlbl>g oraz zasadach ich finansowania dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu terenu obrCbu geodezyjnego Gronowo żórne. 
 
I. Rodzaje inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy i koszt szacunkowy ich 
realizacji - na opracowanym terenie takie zadania nie wystCpuj>. 
 
II. Uzasadnienie 
 
W ramach procedury planistycznej na podstawie art. 17 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu 
obrCbu geodezyjnego Gronowo żórne sporz>dzono prognozC skutków finansowych uchwalenia planu. Dokument jest 
dostCpny w UrzCdzie Gminy źlbl>g. 
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UCHWAŁA Nr VII/66/11 

Rady Gminy Mr>gowo 

z dnia 20 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie procedury powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Mr>gowo  

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.) i art. 9a ust. 15 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z 
póan. zm.) na wniosek Wójta Gminy Mr>gowo, Rada 
Gminy Mr>gowo uchwala, co nastCpujeŚ 

 
§ ń. W celu realizacji zadaM wynikaj>cych z ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Gminy 
Mr>gowo, uchwala sie tryb i sposób powoływania i 
odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 
zajmuj>cego siC przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 
oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 
 

Tryb powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego 

 
§ 2. 1. W celu powołania Zespołu Interdyscyplinarnego 

do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

zwanego dalej Zespołem Interdyscyplinarnym, Wójt 
Gminy Mr>gowo wystCpuje do nastCpuj>cych instytucji, 
organizacji i jednostek organizacyjnych: 
  -  Gminnego OWrodka Pomocy Społecznej w Mr>gowie,  
  - Gminnej   Komisji   Rozwi>zywania   Problemów 

Alkoholowych w Mr>gowie,  
  -  Komendy Powiatowej Policji w Mr>gowie, 
  -  oWwiaty,  
  -  ochrony zdrowia, 
  -  kuratorów s>dowych, 
  - organizacji  pozarz>dowych,  w   szczególnoWci 

działaj>cych na rzecz przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie 

o wytypowanie swoich przedstawicieli na członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego. 
 

2. Wójt moce zwrócić siC o wytypowanie członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego takce do innych podmiotów 
nic wskazane w ust. 1, działaj>cych na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 


