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c) realizacj� dróg, 
  2) realizacja inwestycji przebiega� b�dzie zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa, 
  3) sposób realizacji inwestycji b�dzie wynikał b�dzie z wykorzystania mo�liwych do zastosowania rozwi�za� techniczno-

technologicznych, w sposób gwarantuj�cy dobr� jako�� wykonania. Dopuszcza si� etapow� realizacj� inwestycji, 
  4) finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych gmin, uj�tych w niniejszym 

planie dokonywane b�dzie zgodnie z „Wieloletnim Programem Inwestycyjnym” oraz uchwalanym corocznie bud�etem 
gminy Dywity, z wykorzystaniem funduszy celowych krajowych i unijnych oraz innych �rodków zewn�trznych, 

  5) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła realizowane b�d� w sposób 
okre�lony w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. z 2006 Dz. U. Nr 89, poz. 625 z pó�n. zm.). 
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/361/09 

Rady Miasta Ełku 

z dnia 26 maja 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego p lanu zagospodarowania przestrzennego terenu poło 	onego 

w obr �bie III miasta Ełku zwanego „EŁK - NORWIDA ZIELE �”. 

 

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 pó�n. zm.) oraz art. 15 ust 2, art. 20 
ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.) Rada Miasta Ełku 
uchwala, co nast�puje: 
 

DZIAŁ I 
PRZEPISY OGÓLNE 

 
Rozdział I 

Zakres obowi �zywania planu 
 

§ 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci z ustaleniami Studium 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ełku oraz zapoznaniu si� z 
prognoz� oddziaływania na �rodowisko i prognoz� 
skutków finansowych uchwalenia planu, uchwala si� 
zmian� fragmentu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Ełk - Norwida, zwanego Ełk - Norwida 
Ziele�”. 
 

§ 2. 1. Plan obejmuje zmiany ustale� dla terenów 
funkcjonalnych oznaczonych symbolami 18UKS i 19ZP. 
 

2. Celem regulacji prawnych zawartych w ustaleniach 
planu miejscowego jest: 
 
  1) zmiana podstawowego przeznaczenia terenu pod 

budow� ogólno miejskich usług nieuci��liwych z 
dopuszczeniem stacji paliw z towarzysz�cym 
programem handlu, gastronomii i miejsc noclegowych 
na ziele� urz�dzon� w poł�czeniu z terenem 
oznaczonym symbolem 19ZP; 

 
  2) ustalenia zasad zagospodarowania terenu obowi�zuj� 

na obszarze wyznaczonym granic� opracowania 
niniejszego planu. 

 
3. Uchwalony plan składa si�: 

 
  1) z tekstu stanowi�cego tre�� niniejszej uchwały; 
 

  2) z rysunku w skali 1:1000 stanowi�cego zał�cznik nr 1 
do niniejszej uchwały; 

 
  3) stwierdzenia zgodno�ci miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami 
studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Ełku, stanowi�cego zał�cznik 
nr 2 do niniejszej uchwały; 

 
  4) z rozstrzygni�cia o sposobie rozpatrzenia 

nieuwzgl�dnionych uwag do projektu planu 
stanowi�cego zał�cznik nr 3 do niniejszej uchwały; 

 
  5) rozstrzygni�cia o sposobie zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu komunikacji i infrastruktury 
technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, stanowi�cego 
zał�cznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

 
4. Teren obj�ty planem nie wymaga zgody na zmian� 

przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i niele�ne. 
 
§ 3. 1. Przedmiotem ustale� planu jest: 

 
  1) teren zieleni urz�dzonej oznaczony na rysunku planu 

symbolem ZP; 
 
  2) zasady zagospodarowania terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem ZP; 
 
  3) zasady ochrony �rodowiska kulturowego; 
 
  4) zasady ochrony �rodowiska przyrodniczego; 
 
  5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej; 
 
  6) zasady scalania i podziału nieruchomo�ci. 
 

2. Zastosowane na rysunku planu oznaczenia 
graficzne s� obowi�zuj�cymi ustaleniami planu: 
 
  1) granice terenu obj�tego planem; 
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  2) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu 
lub ró�nych zasadach zagospodarowania; 

 
  3) istniej�ca infrastruktura techniczna; 
 
  4) ci�g pieszo-rowerowy; 
 
  5) ci�g pieszy. 
 

3. Ilekro� w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 
 
  1) terenie - nale�y przez to rozumie� teren funkcjonalny, 

dla którego obowi�zuj� ustalenia planu, wyznaczony 
liniami rozgraniczaj�cymi, oraz okre�lony symbolem 
terenu zgodnie z rysunkiem planu; 

 
  2) symbolu przeznaczenia - nale�y przez to rozumie� 

symbol terenu funkcjonalnego okre�lony odpowiednio 
symbolem literowym i numerem wyró�niaj�cym go 
spo�ród innych terenów; 

 
  3) urz�dzeniu pomocniczym - nale�y przez to rozumie� 

wyposa�enie techniczne dróg, miejsca parkingowe, a 
tak�e oznakowanie słu��ce organizacji ruchu 
drogowego, ekrany akustyczne, urz�dzenia ochrony 
przeciwpo�arowej i obrony cywilnej, urz�dzenia 
słu��ce informacji o terenie a tak�e ogólnodost�pne 
stacje telefoniczne; 

 
  4) walorach krajobrazowych - nale�y przez to rozumie� 

warto�ci ekologiczne, estetyczne lub kulturowe 
obszaru oraz zwi�zan� z nim rze�b� terenu, twory i 
składniki przyrody, ukształtowane przez siły przyrody 
lub działalno�� człowieka. 

 
DZIAŁ II 

USTALENIA OGÓLNE 
 

Rozdział II 
Ustalenia ogólne dotycz �ce zasad u 	ytkowania, 

zagospodarowania i zabudowy obszaru  obj�tego 
ustaleniami planu 

 
§ 4. Zagospodarowanie terenu pod wzgl�dem 

funkcjonalnym i przestrzennym powinno uwzgl�dnia�: 
 
  1) obowi�zuj�ce przepisy prawa odno�nie zachowania 

ładu przestrzennego i ochrony warto�ci 
przyrodniczych; 

 
  2) wszelkie działania projektowe i realizacyjne 

zabezpieczaj�ce racjonalno�� i ład przestrzenny 
nale�y prowadzi� zgodnie z ustaleniami planu; 

 
  3) ewentualna mo�liwo�� poł�czenia jezior Ełckiego z 

Selm�tem Małym i nast�pnie z Selm�tem Du�ym 
winna wynika� z docelowych zało�e� dla całego 
zamierzenia inwestycyjnego; 

 
  4) obiekty budowlane winne by� wkomponowane w teren 

ze szczególnym uwzgl�dnieniem konfiguracji terenu w 
stosunku do terenów s�siednich i brzegu jeziora; 

 
  5) rewitalizacj� istniej�cych poł�cze� komunikacji 

pieszej. 
 

§ 5. Plan nie okre�la nast�puj�cych elementów 
zagospodarowania przestrzennego: 
 
  1) granic i sposobów zagospodarowania terenów i 

obiektów podlegaj�cych ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów odr�bnych takich jak: tereny 
górnicze, a tak�e nara�one na niebezpiecze�stwo 
powodzi oraz zagro�one w osuwaniem si� mas 
ziemnych; 

 
  2) do czasu planowanego zagospodarowania terenu, 

obszar obj�ty planem mo�e pozosta� w 
dotychczasowym u�ytkowaniu. 

 
Rozdział III 

Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów  
podlegaj �cych ochronie ze wzgl �du  na wymagania 

�rodowiska kulturowego  
 

§ 6. Teren obj�ty planem nie znajduje si� w strefie 
ochrony konserwatorskiej i nie wyst�puj� na nim obiekty 
zabytkowe. 
 
  1) nakłada si� obowi�zek harmonijnego kształtowania 

krajobrazu przy realizacji nowych inwestycji ze 
wzgl�du na poło�enie obszaru w strefie ochrony 
krajobrazowej jeziora Ełckiego; 

 
  2) w przypadku dokonania znalezisk archeologicznych 

prace budowlane winny by� przerwane, a teren 
udost�pniony do ratowniczych bada� 
archeologicznych. 

 
Rozdział IV 

Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów 
podlegaj �cych ochronie ze wzgl �du na wymagania 

przyrodnicze, ochrony �rodowiska, zdrowia                  
i bezpiecze �stwa ludzi 

 
§ 7. Ustala si� nast�puj�ce zasady i warunki 

zagospodarowania: 
 
  1) na terenie obj�tym planem obowi�zuje utrzymanie 

standardów �rodowiska przyrodniczego; 
 
  2) wskazane jest d��enie do zachowania naturalnych 

cech krajobrazu; 
 
  3) przewiduje si� mo�liwo�� realizacji w przyszło�ci 

zamierzenia inwestycyjnego, polegaj�cego na 
poł�czeniu jezior Ełckiego z Selm�tem Małym; 

 
  4) do czasu realizacji przewidywanego zamierzenia 

kolektor odprowadzaj�cy nadmiar wód z jeziora 
Selm�t Mały do jeziora Ełckiego nale�y pozostawi� w 
stanie nienaruszonym, a wszelkie prace prowadzone 
w jego bezpo�rednim obr�bie uzgadnia� z Zarz�dem 
Melioracji i Urz�dze� Wodnych Rejonowy Oddział w 
Ełku. 

 
DZIAŁ III 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 
 

Rozdział V 
Ustalenia dotycz �ce przeznaczenia terenu, parametry 

i wska �niki kształtowania zabudowy  oraz 
zagospodarowania terenu. 

 
§ 8. 1. Teren zieleni urz�dzonej oznaczony na rysunku 

planu symbolem 1ZP. 
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2. Ustala si� nast�puj�ce podstawowe przeznaczenie 

terenu: 
 
  1) podstawowym przeznaczeniem terenu jest realizacja i 

utrzymanie zieleni urz�dzonej; 
 
  2) uzupełnieniem funkcji podstawowej terenu jest 

realizacja punktu widokowego z miejscem postoju dla 
rowerzystów korzystaj�cych z ci�gu pieszo-
rowerowego; 

 
  3) rewitalizacj� chodnika dla pieszych w poł�czeniu ulic 

Kili�skiego i Grajewskiej, w tym dojazdu technicznego 
od ulicy Kili�skiego do istniej�cych urz�dze� 
technicznych; 

 
  4) dopuszcza si� ewentualn� mo�liwo�� realizacji w 

granicach planu odcinka trasy dla poł�czenia jezior 
Ełckiego z Selm�tem Małym wył�cznie w przypadku 
realizacji całego zamierzenia inwestycyjnego w 
oparciu o obowi�zuj�ce przepisy, bez konieczno�ci 
wprowadzania zmian do niniejszego planu. 

 
3. Ustala si� nast�puj�ce warunki zagospodarowania 

terenu: 
 
  1) realizacja zieleni urz�dzonej z przewag� krzewów i 

iglaków pło��cych, o niskich systemach korzeniowych, 
w miejscach bezkolizyjnych z istniej�c� infrastruktur� 
techniczn�; 

 
  2) adaptacja istniej�cych urz�dze� infrastruktury 

technicznej; 
 
  3) adaptacja istniej�cych odcinków, w granicach planu, 

ci�gu pieszo - rowerowego oraz zej�� dla pieszych; 
 
  4) realizacja obiektów budowlanych zgodna z 

podstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniem 
terenu; 

 
  5) obszar biologicznie czynny minimum 80 % 

powierzchni przedmiotowego terenu. 
 

4. Ustala si� parametry i wska�niki kształtowania 
zabudowy: 
 
  1) obiekty uzupełniaj�ce podstawowego przeznaczenia 

terenu wkomponowane w krajobraz w sposób 
uwzgl�dniaj�cy konfiguracj� terenu; 

 
  2) ziele� urz�dzona winna tworzy� otulin� jeziora 

Ełckiego w formie otwartego pejza�u 
�rodowiskotwórczego dla wyeksponowania waloru 
krajobrazowego miasta Ełk; 

 
  3) nie ustala si� parametrów i wska�ników dla 

ewentualnego przeznaczenia terenu. 
 
 

Rozdział VI 
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury techniczne j 

 
§ 9. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej i 

komunikacji: 
 
  1) dopuszcza si� mo�liwo�� przebudowy istniej�cych 

sieci, koliduj�cych z ustaleniami planu na warunkach 
technicznych uzyskanych od dysponentów tych sieci; 

 
  2) dopuszcza si� wprowadzenie innych elementów 

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

 
  3) adaptacja istniej�cego zjazdu na teren z ulicy 

Kili�skiego w uzgodnieniu z dysponentem tej drogi; 
 
  4) dost�pno�� dla słu�b eksploatacyjnych sieci z 

mo�liwo�ci� wjazdu sprz�tem specjalistycznym w celu 
wykonania czynno�ci wynikaj�cych z ich eksploatacji i 
awarii; 

 
  5) przy ewentualnej deniwelacji terenu nale�y 

uwzgl�dnia� normatywne zagł�bienia istniej�cych 
przewodów. 

 
Rozdział VII 

Zasady scalania i podziału nieruchomo �ci 
 

§ 10. Dla terenu obj�tego planem ustala si�: 
 
  1) scalenie wyznaczonych geodezyjnie działek i wtórny 

podział zgodny z ustaleniami niniejszego planu. 
 

Rozdział VIII 
Ustalenia ko �cowe 

 
§ 11. W cz��ci terenów obj�tych niniejszym planem 

traci moc uchwała Nr XLVIII/379/06 Rady Miasta w Ełku z 
dnia 27 maja 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego 
„EŁK-NORWIDA” ogłoszona w (Dz. Urz. Woj. Warmi�sko-
Mazurskiego z 2006 r. Nr 80, poz. 1184 z dnia 4 lipca 
2002 r.). 
 

§ 12. Nie ustala si� stawki procentowej słu��cej 
naliczaniu opłat z tytułu wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w 
zwi�zku z uchwaleniem planu, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z uwagi na publiczny charakter terenu. 
 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza si� Prezydentowi 
Miasta Ełku. 
 

§ 14. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30-tu dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady Miasta Ełku 
Waldemar Paweł Pie�kowski 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXVIII/361/09 
Rady Miasta Ełku 
z dnia 26 maja 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXVIII/361/09 
Rady Miasta Ełku 
z dnia 26 maja 2009 r. 

 
W sprawie stwierdzenia o zgodno �ci ustale � zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowani a 

przestrzennego terenu poło 	onego w obr �bie III miasta Ełku zwanego "Ełk - Norwida Ziele �" z ustaleniami Studium 
uwarunkowa � i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta  Ełku. 

 
W zwi�zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z pó�n. zm.) Rada Miasta Ełku stwierdza zgodno�� zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu poło�onego w obr�bie III miasta Ełku zwanego „Ełk-Norwida Ziele�" z ustaleniami Studium 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ełku, przyj�tego uchwał� Nr XVIII/170/2000 Rady 
Miasta Ełku z dnia 26.04.2000 roku. 

Zgodnie z kierunkami rozwoju miasta wynikaj�cymi ze Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ełku dla przedmiotowego terenu przewidziana jest jako wiod�ca rekreacja i turystyka. 
 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXXVIII/361/09 
Rady Miasta Ełku 
z dnia 26 maja 2009 r. 

 
Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro jektu planu.  

 
Rada Miasta Ełku po zapoznaniu si� z dokumentacj� formalno-prawn� dotycz�c� uwag do projektu zmiany fragmentu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego w obr�bie III miasta Ełku zwanego „Ełk - Norwida 
Ziele�" rozstrzyga, co nast�puje: 

Udokumentowano, �e w czasie wyło�enia projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu poło�onego w obr�bie III miasta Ełku zwanego "Ełk- Norwida Ziele�" oraz w terminie obligatoryjnym na 
oczekiwanie na uwagi tj. 14 dni od ostatniego dnia wyło�enia projektu zmiany fragmentu planu do publicznego wgl�du do 
Urz�du Miasta w Ełku nie wpłyn�ły wnioski dotycz�ce przedmiotowego planu. 
 
 

Zał�cznik Nr 4 
do uchwały Nr XXXVIII/361/09 
Rady Miasta Ełku 
z dnia 26 maja 2009 r. 

 
Rozstrzygniecie 

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu komunika cji i infrastruktury technicznej, które nale 	� do zada� własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania 

 
dotyczy: 

w sprawie uchwalenia zmiany cz��ci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego w obr�bie 
III miasta Ełk zwanego „EŁK - NORWIDA ZIELEA”. 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 
80, poz. 717 z pó�n. zm.) rozstrzyga si� o sposobie realizacji inwestycji z zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej 
zapisanych w planie, które nale�� do zada� własnych Gminy oraz zasad ich finansowania. 
 

Nazwa zadania Sposób realizacji 

Ci�g pieszy i ziele� urz�dzona oznaczone graficznie na rysunku planu Bud�et Gminy 
Okres realizacji 2010-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


