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1 WIZJA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO MIASTA ELBLĄGA
Wizja rozwoju przestrzennego, wyrażająca syntetycznie ujętą filozofię zrównoważonego
rozwoju przestrzennego miasta, została oparta na czterech czynnikach:
 potrzebach społecznych wynikających z osiągniętych warunków życia oraz dynamiki
rozwoju demograficznego,
 zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowaniach rozwoju, w tym zasobach i warunkach
funkcjonowania przyrody oraz tradycjach i wartościach kulturowo – historycznych,
 sformułowanej przez Radę Miejską strategii rozwoju,
 przesłankach ekonomicznych, uwzględniających racjonalną optymalizację kosztów
rozwoju i funkcjonowania systemów infrastrukturalnych.
Elbląg od momentu powstania posiada tradycje portowe i ścisły związek z Europą
poprzez Bałtyk, a od 150 lat tradycje dynamicznie rozwijającego się przemysłu. Dziś miasto
boryka się z problemem bezrobocia, wynikającym w znacznym stopniu ze spadku
zatrudnienia w przemyśle. Jednocześnie dogodne położenie komunikacyjne na skrzyżowaniu
ważnych tras drogowych Gdańsk – Warszawa (7) i Berlin – Kaliningrad (22) oraz przy
międzynarodowym szlaku wodnym Berlin – Kłajpeda czyni z Elbląga miejsce atrakcyjnej
lokalizacji nowych przedsięwzięć produkcyjnych i handlowych. W ostatnich latach trwają
ponadto działania zmierzające do modernizacji węzła ekspresowych tras drogowych na
obszarze miasta, a także usprawnienia ruchu na trasach układu wewnętrznego. Jednocześnie
rozbudowuje się infrastrukturę portu morskiego oraz system komunikacji zbiorowej miasta,
oparty na ekologicznym środku transportu (tramwaju). Atutem Elbląga jest również
technicznie wykształcona kadra wielkoprzemysłowa, a także rozwijający się ośrodek
akademicki. Dla rozbudowy bazy produkcyjnej i logistycznej szczególnie przydatne mogłyby
stać się instytut politechniczny oraz instytut informatyczny w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej.
W dalszych działaniach strategicznych miasta do priorytetów należy zaliczyć:
 dalszy rozwój funkcji portu morskiego nad rzeką Elbląg i Kanałem Jagiellońskim
(wymaga podjęcia porozumienia międzygminnego),
 bezpośrednie połączenie Elbląga z Zatoką Gdańską przez kanał żeglugowy prowadzony
przez Mierzeję Wiślaną oraz usprawnienie żeglugi na rzece Elbląg dla umożliwienia
rozwoju funkcji portowej Elbląga (wymaga decyzji Marszałka Województwa Warmińsko
– Mazurskiego),
 modernizację i rozbudowę wielofunkcyjnego lotniska elbląskiego,
 modernizację i rozbudowę węzła kolejowego w Elblągu z uwzględnieniem rozwoju
funkcji portowej oraz multimodalnego centrum logistycznego,
 rozwój przemysłu opartego na lokalnych tradycjach, bazie surowcowej i potrzebach
regionalnego rynku,
 dalszy rozwój ośrodka naukowo – badawczego w zakresie nowych technologii
powiązanych z potrzebami regionu,
 utworzenie Parku Technologicznego łączącego funkcję nauki i przemysłu,
 dalszy rozwój i usprawnienie funkcjonowania elbląskiego subregionalnego ośrodka
obsługi w zakresie ochrony zdrowia (Szpital Wojewódzki o wysokiej pozycji w rankingu
krajowym) oraz kultury, nauki i oświaty (Centrum Kultury i Współpracy
Międzynarodowej „Światowid”, Muzeum, Galeria EL, Biblioteka Miejska, wyższe
uczelnie, szkolnictwo specjalistyczne).
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Niezmiernie ważnym dla rozwoju miasta zadaniem ściśle związanym ze zwiększaniem
szans na pozyskanie inwestorów strategicznych tworzących nowe miejsca pracy jest stała
poprawa wizerunku miasta oraz podnoszenie jego prestiżu w regionie i kraju.
Realizacja tego zadania jest wielokierunkowa. Zmierza do wykorzystania wszystkich
atutów wynikających z położenia w przestrzeni przyrodniczo – krajobrazowej oraz tradycji
historycznych i zachowanych elementów kultury materialnej. Jednym z najważniejszych
przedsięwzięć w przywracaniu i wzbogacaniu tożsamości miasta, a jednocześnie tworzeniu
jego nowego wizerunku jest rewitalizacja zniszczonego w ostatnich miesiącach II wojny
światowej cennego zespołu staromiejskiego wraz z odtworzeniem układu historycznej
zabudowy. Formuła tej odbudowy zwanej retrowersją zakłada odtworzenie historycznego
układu ulic, frontowych linii zabudowy, charakterystycznych dla Elbląga przedproży, dawnej
wysokości i szerokości kamienic przy jednoczesnym zastosowaniu współczesnych rozwiązań
funkcjonalnych i materiałowych oraz współczesnego detalu architektonicznego. Rewitalizacja
starówki związana z sukcesywnie prowadzonymi badaniami archeologicznymi jest procesem
wieloletnim. Jego ostateczne zakończenie przewiduje się ok. roku 2015. Rewitalizacja
zespołu staromiejskiego pozwoli na urządzenie najważniejszych prestiżowych przestrzeni
publicznych tj. Rynku oraz bulwarów nad rzeką Elbląg. W miarę postępu prac przy
rewitalizacji będzie kontynuowany proces rozwoju funkcji ogólnomiejskich i regionalnych
przez budowę zespołu obiektów kultury i obsługi turystyki. Centrum kulturalne na Starym
Mieście obejmuje m.in. odtworzenie historycznego ratusza pełniącego rolę reprezentacyjną, a
także rozbudowę Muzeum, Biblioteki Miejskiej i Galerii El poprzez odtworzenie zespołu
poklasztornego. Symboliczne znaczenie przywrócenia na Starym Mieście funkcji publicznych
będzie miała odbudowa średniowiecznego ratusza.
Szczególne znaczenie dla uzyskania atrakcyjnego wizerunku miasta przyjaznego
mieszkańcom i gościom będą miały zrewaloryzowane przestrzenie publiczne: place, pasaże,
skwery, parki i bulwary zwłaszcza na terenie centrum i Śródmieścia.
Równolegle z odbudową Starego Miasta winien postępować proces rewitalizacji
pozostałych starych dzielnic miasta. Winien on objąć sukcesywnie Wyspę Spichrzów, Osiek
oraz wschodnią i północną część Śródmieścia, a także niektóre peryferyjnie położone zespoły
zabudowy. Rewitalizację należy rozumieć jako kompleksowe rozwiązanie w ramach jednego
programu problemów społecznych mieszkańców starych dzielnic, problemów technicznych
polegających na ich lepszym wyposażeniu oraz wymianie zdegradowanej zabudowy.
Trzecim kierunkiem działań zmierzających do wzbogacenia wizerunku miasta i oferty
usług ponadlokalnych poprzez racjonalne wykorzystanie naturalnych walorów
krajobrazowych jest budowa na styku miasta z zalesionymi stokami Wysoczyzny Elbląskiej,
wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjno – sportowego nazwanego Europarkiem. Na
przestrzeni ok. 200 ha istnieją tu możliwości realizacyjne dla urządzeń sportów zimowych
(saneczkarstwo, łyżwiarstwo, narciarstwo, paralotniarstwo), a także różnych rodzajów
rekreacji czynnej, w tym spacerów pieszych, konnych i rowerowych.
Rozwój rekreacji czynnej, w tym turystyki rowerowej, położenie miasta na
międzynarodowej trasie nadbałtyckiej oraz wyjątkowo atrakcyjne krajobrazowo tereny
Żuław, Zalewu Wiślanego i Wysoczyzny Elbląskiej skłaniają do budowy w mieście systemu
ścieżek rowerowych. W pierwszym rzędzie powinny one pozwolić na bezkolizyjny i zdrowy
wyjazd z miasta do obszarów wypoczynku świątecznego, w szczególności do kompleksów
leśnych: Bażantarnia, Jagodnik, Kadyny, Próchnik, Rangóry nad brzeg Zalewu Wiślanego
oraz jeziora Drużno, a także na trasy żuławskie. Oznacza to, że tam gdzie to możliwe trasy
rowerowe należy prowadzić poza układem komunikacji samochodowej. Ważnym czynnikiem
promocji miasta winno być zrealizowanie miejskiego odcinka trasy międzynarodowej Berlin
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– Malbork – Elbląg – Frombork – Kaliningrad. Winien on pozwalać na odwiedzanie
najciekawszych zabytków Elbląga oraz najatrakcyjniejszych krajobrazowo terenów.
Z wizerunkiem miasta przyjaznego mieszkańcom, turystom i inwestorom wiąże się ściśle
jakość jego wyposażenia w elementy infrastruktury publicznej. Pod tym względem Elbląg jest
wielofunkcyjnym ośrodkiem usługowym o zasięgu subregionalnym (obsługa kompleksowa
dwóch powiatów z woj. warmińsko – mazurskiego oraz częściowa obsługa pięciu powiatów,
w tym dwóch z woj. warmińsko – mazurskiego i trzech z woj. pomorskiego). Powstanie oraz
ugruntowanie się tradycji ponadlokalnych obiektów usługowych, w tym Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego, zespołu szkół wyższych i specjalistycznych szkół średnich, Biblioteki
Elbląskiej, Galerii EL oraz Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Współpracy
Międzynarodowej, a także wielu organizacji pozarządowych stało się możliwe dzięki
funkcjonowaniu w latach 1975 – 1999 województwa elbląskiego.
Wyzwaniem dla Elbląga w momencie likwidacji województwa i niekorzystnego dla
miasta przebiegu granic regionalnych stało się utrzymanie mimo niesprzyjających warunków
większości instytucji zdrowia, kultury, oświaty i nauki o zasięgu ponadlokalnym.
Zadanie to jest nadal aktualne, a osiągnięcia elbląskich placówek (pierwsze miejsca w
kraju Wojewódzkiego Szpitala oraz PWSZ) skłaniają do wniosku, że zasięg ich
oddziaływania może być jeszcze większy.
Jednocześnie równie ważnym zadaniem pozostaje stopniowa poprawa warunków życia i
zamieszkania. Niezależnie od stałego ograniczania zjawiska bezrobocia oraz patologii i
wykluczenia społecznego należy szczególną uwagę zwrócić na dalsze działania dla poprawy
funkcjonowania miasta. W tym zakresie niezbędne będzie:
 zapewnienie miastu bardziej skutecznej ochrony przed specjalnymi zagrożeniami a
szczególnie przed powodzią poprzez:
− realizację wrót sztormowych na rzece Elbląg,
− przebudowę systemu przeciwpowodziowego w dzielnicy Zawodzie (tereny Żuławska),
− budowę małych zbiorników retencyjnych w dorzeczach Kumieli, Srebrnego Potoku,
Babicy, Dunówki i Terkawki,
 rewitalizacja i restrukturyzacja oraz bardziej efektywne wykorzystanie terenów starych
dzielnic poprzez:
− radykalną poprawę warunków zamieszkania na terenach starych przedmieść,
− rozwiązanie problemów wykluczenia społecznego i ograniczenie patologii,
− przekształcenia funkcjonalne i strukturalne obszarów poprzemysłowych i
powojskowych i ich intensywne wykorzystanie dla nowych funkcji,
 tworzenie nowej oferty mieszkaniowej, dostosowanej do zróżnicowanych gustów i
preferencji, na obszarze stykowym z Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzna Elbląska w
zdrowych i atrakcyjnych warunkach środowiskowych,
 rozbudowa miejskich systemów infrastrukturalnych w oparciu o zasady zrównoważonego
rozwoju poprzez:
− dalszą rozbudowę i modernizację systemu komunikacji;
− modernizację i rozbudowę systemu wodociągowego, poprawę jakości wody
(likwidacja rur azbestowych) oraz niezawodności zaopatrzenia poprzez zbiorniki
wyrównawcze, a także dalszą rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
− rozbudowę zakładu utylizacji nieczystości stałych,
− rozbudowę ekologicznego systemu transportu zbiorowego (tramwaj),
− ochronę przed hałasem w miejscach szczególnie narażonych na jego uciążliwość,
− rozbudowę optymalnego pod względem ekonomicznym systemu zaopatrzenia w
ciepło.
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2 OBJAŚNIENIE I UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ
2.1 Zadania studium
Poprzednie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Elbląga było opracowane w latach 1995 – 1996 i uchwalone uchwałą nr XIX/341/96 z dnia
29.08.1996 r. jako jedno z pierwszych opracowań tego typu od czasu obowiązywania ustawy
z 1994 r.
Potrzeba aktualizacji studium pojawiła się już kilka lat temu. Została potwierdzona w
ocenie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy – miasta Elbląga za okres marzec
1997 – wrzesień 2002 i przyjętej przez Radę Miejską w Elblągu w październiku 2002 r.
Do głównych zadań, które zostały postawione przed nowym dokumentem wyznaczającym
kierunki polityki przestrzennej miasta należy:
 określenie potrzeb rozwoju struktury przestrzennej miasta przy uwzględnieniu aktualnej
prognozy demograficznej oraz lokalnych i zewnętrznych uwarunkowań przyrodniczych,
kulturowych, technicznych i ekonomicznych,
 umożliwienie dokonania optymalnego wyboru kierunków rozwoju przestrzennego, w tym
określenie racjonalnych proporcji między modernizacją jakościową i rozbudową
istniejącej struktury osadniczej a rozszerzeniem tej struktury na zewnątrz poprzez
zajmowanie nowych dotychczas niezabudowanych obszarów,
 umożliwienie dokonania optymalnego wyboru nowego kierunku rozwoju kompleksów
miejsc pracy oraz osiedli mieszkaniowych na terenach peryferyjnych,
 tworzenie odpowiednich do potrzeb rezerw terenowych dla nowych osiedli
mieszkaniowych w formach dostosowanych do współczesnego popytu,
 tworzenie niezbędnych rezerw dla nowych stref aktywności – kompleksów miejsc pracy,
 kontynuowanie procesu porządkowania i intensyfikacji wykorzystania przestrzeni w
centralnych dzielnicach miasta, przy uwzględnieniu wymogów ochrony i wzbogacania
jego tożsamości kulturowej oraz optymalnego wykorzystania walorów zabudowy
historycznej,
 zapewnienie terenom o szczególnej roli w strukturze miasta skutecznej ochrony przed
przypadkowym zagospodarowaniem oraz utworzenie na tych terenach rezerw dla
inwestycji strategicznych,
 zbadanie oraz ustalenie gdzie i na jakich warunkach mogą być realizowane duże obiekty
handlowe, w tym posiadające powyżej 2000 m2 powierzchni sprzedażowej,
 zapewnienie warunków do powstania miejskiego systemu obszarów chronionych ze
względu na wybitne walory przyrodnicze i krajobrazowe,
 zapewnienie optymalnego rozwoju systemu komunikacji drogowej i transportu:
− samochodowego indywidualnego,
− zbiorowego (tramwaj, autobus),
 zapewnienie optymalnego rozwoju infrastruktury portu morskiego i lotniska oraz
multimodalnego centrum logistycznego,
 utworzenie systemu ścieżek rowerowych i promenad pieszych,
 rozwój funkcji obsługi turystyki i rekreacji,
 zapewnienie w mieście i na terenach podmiejskich optymalnego rozwoju systemów
wodno – kanalizacyjnych,
 zapewnienie optymalnego rozwoju systemów energetycznych,
 zapewnienie skutecznych zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenach potencjalnego
zagrożenia,
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 zapewnienie możliwości rozwoju portu morskiego w Elblągu,
 ustalenie obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o
znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym,
 ustalenie obszarów, dla których należy sporządzić plany miejscowe.

2.2 Przeprowadzenie czynności proceduralnych wynikających z zapisów art. 11
ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym
1. Podjęcie przez Radę Miejską w Elblągu uchwały Nr IX/179/2003 z dnia 04.09.2003 r. o
przystąpieniu do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy – miasta Elbląg”.
2. Przygotowanie obwieszczenia Prezydenta Miasta z dnia 25.11.2003 r. o przystąpieniu do
sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i
zamieszczenia obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – strona BIP.
Ponadto wywieszono ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w holu Urzędu Miejskiego w okresie
od 26.11.2003 r. do 31.12.2003 r. Publikacji ogłoszenia w prasie miejscowej dokonano w
dwóch lokalnych dziennikach: w „Dzienniku Elbląskim” z dnia 26.11.2003 r. i w „Głosie
Elbląga” z dnia 28.11.2003 r.
Termin składania wniosków dotyczących studium został ustalony w Obwieszczeniu
Prezydenta Miasta i w/w ogłoszeniach prasowych na dzień 31.12.2003 r.
3. Zawiadomienie na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium
instytucji i organów właściwych do uzgodnienia i opiniowania wykonano wysyłając
pisma z dnia 25.11.2003 r. wraz z kserokopią uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
studium.
4. Rozpatrzono wnioski zgłoszone do studium zgodnie z art. 11 pkt. 1 ustawy. Wnioski
zawarto w wykazie wniosków sporządzonym zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 28.04.2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
5. Sporządzono projekt studium, uwzględniając ustalenia planu zagospodarowania
przestrzennego województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz inne materiały wyjściowe
wymienione w punkcie 2.3 niniejszego rozdziału.

2.3 Materiały wyjściowe
Do materiałów wyjściowych do opracowania studium należy zaliczyć:
1. Materiały geodezyjne:
 mapa cyfrowa zasadnicza 1:10 000;
 mapa topograficzna – cyfrowa 1:10 000;
 ewidencja nieruchomości gruntowych w zakresie własności i sposobu użytkowania.
2. Materiały statystyczne:
 „Województwo warmińsko-mazurskie. Podregiony, powiaty, gminy” – Urząd
Statystyczny w Olsztynie, 2004 r.;
 „Podstawowe informacje ze spisów powszechny. Gmina miejska Elbląg” – Urząd
Statystyczny w Olsztynie, 2003 r.;
 „Podstawowe dane o sytuacji społeczno-gospodarczej Elbląga w 2003 r.” – Urząd
Statystyczny w Olsztynie, 2004 r.;
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 „Kierunki gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Elbląg do 2008 r.” – UM w
Elblągu, 2004 r.;

 informacje o stopniu zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie usług zdrowia i
oświaty – Wydziały UM Elbląg, 2004 r.;

 strona internetowa www.men.waw.pl;
 strona internetowa www.stat.gov.pl.
3. Prognozy demograficzne:
 „Prognoza demograficzna w miastach powyżej 50 000 M na lata 2003 – 2030” – GUS
Warszawa, 2004 r.;
 „Prognoza gospodarstw domowych dla powiatu – miasta Elbląg 2003 – 2030” –
mgr Mariola Dekańska, Elbląg, 2004 r.
4. Materiały strategiczne dotyczące planowania społeczno - gospodarczego:
 ”Strategia Rozwoju Elbląga 2001 – 2015” – Rada Miejska;
 „Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007 – 2013 dla miasta Elbląga – założenia
wyjściowe” – Prezydent Miasta Elbląga, 2005 r.
5. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone w latach 1995 – 2009.
6.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa Warmińsko-Mazurskiego,
zatwierdzony uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr XXXII/505/02
z dnia 12.02.2002 r.

7. Wnioski zainteresowanych instytucji i osób fizycznych zgłoszone w związku z
opublikowaniem uchwały nr IX/179/2003 z dnia 04.09.2003 r. Rady Miejskiej w Elblągu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg”.
8. Opracowania dotyczące zasobów środowiska przyrodniczego:
 „Basen Jeziora Drużno. Regionalny system przyrodniczo-techniczny” – praca zbiorowa
pod red. J. Drwala, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 1991 r.;
 „Uwarunkowania Zintegrowanego Zarządzania Obszarem Przybrzeżnym Zalewu
Wiślanego, [w:] Propozycja działań na rzecz wdrożenia przez Polskę Planów
Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi (ZZOP) Zalewu Wiślanego i
Szczecińskiego. Zalew Wiślany”, T. II – J. Bocheński, St. Olech, A. Talaga, P.P – W.
GLOB, Gdańsk, 1999 r.;
 „Badania stanu zanieczyszczenia materiału dennego rzeki Elbląg oraz toru
podejściowego na Zalewie Wiślanym” (rękopis) – R. Dubrawski z zespołem, Instytut
Morski, Gdańsk, 1992 r.;
 Mapa hydrograficzna ark. Elbląg, skala 1:50 000, A. Schwarz (red.), J. Drwal
(konsultacja naukowa) – OPGK Poznań, 1986 r.;
 „Ocena roli przestrzeni portu Elbląg w systemie powiązań przyrodniczych Delty Wisły”
– St. Olech, W. Gębka, Instytut Problemów Ekorozwoju Fundacji „ECOBALTIC”,
Elbląg, 2000 r.;
 „Czynniki degradujące środowisko przyrodnicze miasta i gminy Elbląg” – A. Perżyło,
praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. R. Klimko, Pomorska Akademia
Pedagogiczna, Słupsk, 2005 r.;
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 „Plan ochrony Parku

Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej”, ustanowiony
Rozporządzeniem nr 2 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 stycznia 2005 r.
(Dz. Urz. Woj. Warm.- Mazur. Nr 7, poz. 147 z dnia 3 lutego 2005 r.);
 „Plan ochrony Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej”, ustanowiony
Rozporządzeniem nr 1 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 stycznia 2007 r.
(Dz. Urz. Woj. Warm.- Mazur. Nr 16, poz. 344 z dnia 7 lutego 2007 r.);
 „Pomniki przyrody miasta Elbląga. Ocena stanu ochrony drzew pomnikowych wraz z ich
dokładną lokalizacją na mapach w skali 1:2000” – stan na 31 sierpnia 2004 r.,
Z. Zagrodzki, Miejskie Biuro Urbanistyczne w Elblągu, 2004 r.;
 „Program ochrony środowiska województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2003 –
2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010” – Zarząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2003 r.;
 „Program ochrony środowiska województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2007 –
2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 – 2014” – Zarząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2007 r.;
 „Program ochrony przyrody w Nadleśnictwie Elbląg, Aneks do planu urządzania lasu na
okres 01.01.1997 – 31.12.2006” – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w
Gdańsku;
 „Program Ochrony Środowiska dla gminy m. Elbląg” (wersja robocza projektu) –
Przedsiębiorstwo Geologiczne ”POLGEOL’ S.A., Gdańsk – Elbląg, 2004 r.;
 „Program zrównoważonego rozwoju ochrony środowiska dla miasta Elbląga na lata
2000 – 2010” – opracowanie zbiorowe, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Elblągu, Zarząd Miejski Elbląg, 2000 r.;
 Informacja o stanie środowiska na obszarze miasta Elbląga w roku 2003 – WIOŚ w
Olsztynie Delegatura w Elblągu, Elbląg 2004;
 Informacja o stanie środowiska na obszarze miasta Elbląga w roku 2004 – WIOŚ w
Olsztynie Delegatura w Elblągu, Elbląg 2005;
 Informacja o stanie środowiska na obszarze miasta Elbląga w roku 2005 – WIOŚ w
Olsztynie Delegatura w Elblągu, Elbląg 2006;
 Informacja o stanie środowiska na obszarze miasta Elbląga w roku 2006 – WIOŚ w
Olsztynie Delegatura w Elblągu, Elbląg 2007;
 Informacja o stanie środowiska na obszarze miasta Elbląga w roku 2007 – WIOŚ w
Olsztynie Delegatura w Elblągu, Elbląg 2008;
 „Studium hydrograficzne miasta Elbląga” – Geoprojekt Warszawa, Oddział Gdańsk,
1986 r.;
 „Studium warunków klimatycznych województwa elbląskiego” – IMGW Oddział Morski,
Gdynia;
 „Założenia do planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Elbląga” –
opracowanie fizjograficzne podstawowe, J. Szczęsny, TUP – Zakład Planowania
Przestrzennego, Bydgoszcz, 1986 r.;
 Transgraniczny obszar chroniony „Zalew Wiślany. Koncepcja ochrony i możliwości
rozwoju funkcji turystycznych – IOŚ, Warszawa, 1996 r.;
 „Wody delty Wisły część wschodnia” – praca zbiorowa pod red. J. Drwala, Gdańskie
Towarzystwo Naukowe, Gdańsk, 2002 r.;
 „Żuławy Wiślane” – praca zbiorowa pod red. B. Augustowskiego, GTN, Wydział V
Nauk o Ziemi, Gdańsk, 1976 r.
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9. Opracowania dotyczące zasobu dóbr kultury:
 „Tworzenie miejskiego zespołu osadniczego, [w:] Historia Elbląga” t. I – R. Czaja,
T. Nawrolski, Gdańsk, 1993 r.;
 „Zmiany terytorialne i demograficzne, [w:] Historia Elbląga” t. II cz. 2 – J. Tandecki,
Gdańsk, 1993 r.;
 „Rozwój przestrzenny, architektura i sztuka Elbląga, [w:] Historia Elbląga” t. III cz. 2 –
J. Domino, Gdańsk, 1993 r.;
 „Elbląg” – J. Barton, dok. Historyczno-urbanistyczna, Gdańsk, 1974 – 1975;
 „Elbląg. Nowe Miasto – Przedmieścia” – Cz. Betlejewska, Gdańsk – Elbląg, 2003 r.;
 „Rewaloryzacja Starego Miasta w Elblągu” – M. Lubocka – Hoffmann, praca doktorska,
Elbląg, 1987 r.;
 „Elbląg. Stare Miasto” – M. Lubocka – Hoffmann, Elbląg – Bydgoszcz, 1998 r.;
 „Rertowersja Starego Miasta w Elblągu [w:] Odbudowa miast historycznych” – pod red.
M. Lubocka – Hoffmann, Elbląg, 1998 r.
10. Opracowania obowiązujące i studialne dotyczące problemów ochrony
przeciwpowodziowej:
 „Program ogólny kanalizacji deszczowej i odwodnienia miasta Elbląga” – Hydroprojekt,
Gdańsk, 1985 r.;
 „Kompleksowy regionalny program ochrony przeciwpowodziowej Żuław Elbląskich” –
Żuławski Ośrodek Badawczy w Elblągu, 2001 r.;
 Projekt koncepcyjny „Wrota sztormowe na rzece Elbląg” – Hydroprojekt, Gdańsk,
1984 r.;
 „Koncepcja modernizacji systemu melioracji i zabezpieczenia przeciwpowodziowego na
obszarze dz. Zawodzie w Elblągu” – Biuro Urbanistyczne Marii Czerniak, Gdańsk,
2002 r.;
 „Hydrologiczna analiza wariantów zagospodarowania zlewni rzeki Babicy”–
P.U. GRANPOS, Sopot, 2005 r.;
 „Hydrologiczna analiza wariantów zagospodarowania zlewni rzeki Kumieli”–
P.U. GRANPOS, Sopot, 2005 r.;
11. Opracowania studialne dotyczące przekształceń struktury funkcjonalno – przestrzennej:
 „Wytyczne do określenia standardów urbanistycznych dla elementów struktury
przestrzennej Elbląga” – Instytut Projektowania Urbanistycznego dr B. Bańkowska,
Gdańsk, 2004 r.;
 „Wstępna ocena pojemności struktury przestrzennej miasta Elbląga” – Instytut
Projektowania Urbanistycznego dr B. Bańkowska, Gdańsk, 2004 r.;
 „Studium propozycji lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej (plombowej)” –
Miejskie Biuro Urbanistyczne, Elbląg, 2003 r.
 „Rozmieszczenie dużych i średnich obiektów handlowych” - Miejskie Biuro
Urbanistyczne, Elbląg, 2003 r.
12. Opracowania studialne dotyczące programu rewitalizacji:
 „Studium uwarunkowań urbanistycznych dla rewitalizacji i rozwoju obszarów miejskich
Elbląga” - Miejskie Biuro Urbanistyczne, Elbląg, 2004 r.;
13. Opracowania dotyczące systemu komunikacji:
 „Analiza potrzeb i możliwości rozbudowy węzła „Raczki” na drodze krajowej nr 7 w
Elblągu” – Biuro Konsultingowo – Projektowe TRAFIK S.C., Gdańsk, 2004 r.;
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 „Analiza i prognoza ruchu na podstawie sieci ulicznej miasta Elbląga” - Biuro
Konsultingowo – Projektowe TRAFIK S.C., Gdańsk, 2005 r.;

 „Badania ruchu drogowego” – Zakład Usług Inwestycyjnych w Elblągu, Elbląg, 2002r.;
 „Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie m. Elbląga”, Komenda Miejska
Policji w Elblągu, Elbląg, 2002 r.;
 „Koncepcja tras rowerowych – Elbląg i okolice”, Przedsiębiorstwo Usługowo –
Produkcyjne Sp. z o.o. w Elblągu, Elbląg, 2000 r.;
 „Zintegrowany program rozwoju transportu publicznego w Elblągu na lata 2004 –
2013” – uchwała Rady Miejskiej w Elblągu z 03.06.2004 r.;
 Opinia o planowanej rozbudowie sieci drogowej m. Elbląga, Katedra Budownictwa
Drogowego Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy, 2006 r.;
14. Opracowania dotyczące studium ekofizjograficznego miasta:
 „Stan zagrożenia i zanieczyszczenia środowiska na obszarze miasta Elbląg” –
Waldemar Gębka, Elbląg 2009 r.;
 „Charakterystyka gleb na obszarze miasta Elbląga” – Waldemar Gębka, Elbląg
2009r.;
 „Cechy litologii i występowania surowców naturalnych na obszarze miasta Elbląg” Edward Ponczek, Elbląg 2009 r.;
 „Charakterystyka roślinności terenów zieleni i terenów otwartych miasta Elbląg (z
wyłączeniem lasów) – Leon Jerzy Budzisiak, Elbląg 2009 r.;
 „Cechy ekosystemów leśnych oraz charakterystyka fauny na obszarze miasta Elbląg” Włodzimierz Pamfil, Tolkmicko 2009 r.;
 Charakterystyka systemu wód powierzchniowych i odwodnienia miasta Elbląg” –
Martyna Karwowska, Gdańsk 2009 r.

2.4 Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego uwzględnione w studium
Opis uwarunkowań zawarto w dwóch pierwszych częściach dokumentacji „Studium”:
cześć pierwsza

–

część druga

–

Uwarunkowania
strukturalne,
społeczne
zagospodarowania przestrzennego
Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowo
zagospodarowania przestrzennego

i

techniczne

–

historyczne

oraz na rysunkach:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Uwarunkowania zewnętrzne rozwoju Elbląga
Struktura funkcjonalna użytkowania gruntów
Rozmieszczenie ludności
Rozmieszczenie miejsc pracy
Struktura własnościowa
Obsługa mieszkańców (infrastruktura społeczna, usługi centrotwórcze)
Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe
Uwarunkowania techniczne (układ komunikacji, system transportu zbiorowego,
system wodno-kanalizacyjny, system elektroenergetyczny i ciepłowniczy)
Uwarunkowania w zakresie ładu przestrzennego oraz wynikające z ukształtowanej
struktury miasta
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Treść tekstu i rysunków wyczerpuje wymogi określone w art. 10 ust. 1 pkt 1 – 9 oraz 13 – 14
ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwarunkowania wymienione w pkt 10 – 12 na terenie miasta Elbląga nie występują.
W zakresie realizacji punktów 1, 2 i 8 rozpoznano dotychczasową strukturę użytkowania
wg klasyfikacji geodezyjnej, strukturę własności gruntów, a także dokonano waloryzacji
terenów pod względem stanu ładu przestrzennego oraz przeanalizowano obowiązujące plany
miejscowe w zakresie ustaleń ich przeznaczenia.
W zakresie realizacji punktów 3, 6 i 9 rozpoznano granice i zasady działania na obszarach
objętych systemem ochrony, dokonano analizy pozostałych terenów pod względem ich
walorów przyrodniczych i krajobrazowych, określono stan czystości wód powierzchniowych i
powietrza atmosferycznego, przyczyny i stan zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, a
także dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.
W zakresie realizacji punktów 4 i 9 dokonano waloryzacji terenów pod względem
wartości kulturowych, uwzględniając dotychczasowe formy prawnej ochrony zabytków
nieruchomych.
W zakresie realizacji punktu 5 dokonano analiz rozmieszczenia ludności, rozmieszczenia
miejsc pracy, warunków mieszkaniowych, stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych,
rozmieszczenia elementów obsługi mieszkańców.
W zakresie realizacji punktu 7 dokonano analizy potrzeb i możliwości rozwoju miasta
Elbląga, uwzględniając ustalenia „Strategii Rozwoju Elbląga na lata 2001 – 2015”.
W zakresie realizacji punktu 13 dokonano analiz stopnia zaspokojenia potrzeb w zakresie
systemu komunikacyjnego oraz systemów infrastruktury technicznej, a także zakresu
potencjalnych rezerw, które byłyby do wykorzystania w dalszym rozwoju struktury miasta.
W zakresie realizacji punktu 14 dokonano analizy zadań służących realizacji
ponadlokalnych celów publicznych oraz ich wpływu na możliwości i ograniczenia rozwoju
struktury przestrzennej miasta Elbląga.
Ponadto w elaboracie dotyczącym uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego
szczególną uwagę zwrócono na:
 kształtowanie się struktury funkcjonalno – przestrzennej miasta w ujęciu historycznym
oraz wynikające stąd wnioski do kierunków dalszego rozwoju,
 ocena pojemności obszarów zainwestowanych miasta Elbląga na tle wskaźników
występujących w miastach europejskich,
 określenie obszarów przyszłego rozwoju struktury przestrzennej.
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2.5 Sformułowanie
projektu
ustaleń
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego opartego na diagnozie prospektywnej możliwości rozwoju
1. Wstęp
Podstawą sformułowania diagnozy było z jednej strony określenie pojemności
dotychczasowej struktury osadniczej, z drugiej określenie potrzeb w zakresie budowy
nowych mieszkań i tworzenia nowych miejsc pracy.
Koncepcja Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uwzględnia również
ograniczenia i uwarunkowania przestrzenne wynikające z racjonalnej ochrony i
wykorzystania zasobów i walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych. Istotnym
czynnikiem, decydującym często o ostatecznym wyborze kierunków były przewidywane
koszty inwestycyjne i eksploatacyjne rozwoju struktury osadniczej na poszczególnych
obszarach.

2. Ocena potrzeb realizacji nowych mieszkań i nowych miejsc pracy
(analiza niezbędna do oceny potrzeb zawarta jest w rozdziale 1 części III dokumentacji
„Studium” )
Ocenę oparto na prognozie demograficznej ludności na lata 2020 i 2030 opracowanej
przez GUS w 2003 r.
Ze względu na przewidywany obecnie trend gwałtownego zmniejszania się ludności,
który w okresie 25 lat może ulec istotnym zmianom, przyjęto, że podstawowym horyzontem
czasowym „Studium” będzie rok 2020.
Na podstawie prognozy zmian ludnościowych opracowano prognozę zmian ilości
gospodarstw domowych. Proces zmniejszania się liczby osób przypadającej na 1
gospodarstwo domowe sprawia, że mimo spadku liczby ludności do 2020 r. ilość
gospodarstw domowych będzie rosła.
Na ilość realizacji nowych mieszkań wpłynie ponadto zakładana poprawa standardów
zamieszkania. Przewiduje się się, że do 2020 r. samodzielność zamieszkania poprawi się z
100 mieszkań do 119 gospodarstw domowych.
Program realizacji mieszkań winien uwzględniać zmieniającą się strukturę gospodarstw
domowych przy jednoczesnym założeniu, że nastąpi poprawa powierzchniowego wskaźnika
zasiedlenia, który wynosił w 2002 r. 18,2 m2/osobę i dostosowanie go do standardów
europejskich (wskaźnik 25 m2/osobę).
W wyniku obliczenia przyjęto, że liczba nowych mieszkań zrealizowanych w Elblągu w
latach 2003 – 2020 winna wynieść ok. 10 800.
Liczbę niezbędnych nowych miejsc pracy w 2020 r. obliczono porównując liczbę
istniejących miejsc pracy w 2002 r. (spis powszechny) z założoną ilością miejsc pracy w
2020 r. Tę ostatnią wielkość uzyskano, zakładając osiągnięcie w 2020 r. w Elblągu średniego
wskaźnika zatrudnienia UE z 2020 r. (64,2) i średniej stopy bezrobocia (11,4). Przy
wymienionych założeniach liczba niezbędnych w 2020 r. nowych miejsc pracy wniesie ok.
6400. Liczba ta jest mniejsza od ilości miejsc pracy, która byłaby niezbędna obecnie przy
założeniu, że już dziś osiągamy przeciętne wskaźniki UE w dziedzinie zatrudnia. Wynika to
ze zmniejszania się liczby ludności między 2000 r. a 2020 r. o ok. 11 500 osób.

3. Ocena potrzeb i możliwości rozwoju struktury przestrzennej
(analizy związane z tym zagadnieniem zostały zawarte w w rozdziałach 2 i 3 części II
oraz w rozdziale 3 części IV dokumentacji „Studium”)
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Konieczność ciągłego rozwoju i przekształceń struktury przestrzennej wynika z dążenia
do stałej poprawy warunków życia mieszkańców, w szczególności warunków mieszkania,
pracy, obsługi i wypoczynku oraz dostosowania ich do współczesnych potrzeb i standardów
przyjętych w krajach UE.
Rozwój struktury nie ogranicza się do zajmowania kolejnych gruntów rolnych na cele
inwestycyjno-budowlane, co może okazać się niekorzystne dla przyrody i krajobrazu
kulturowego, a także nieefektywne ekonomicznie z powodu zbytniego rozciągnięcia w
przestrzeni tras komunikacyjnych i sieci infrastrukturalnej. W przypadku Elbląga rozwój
przestrzenny miasta jest dodatkowo ograniczony zarówno od zachodu i południa (Żuławy,
rezerwat jeziora Drużno) jak i od północy i północnego wschodu (zalesione stoki
Wysoczyzny w granicach Parku Krajobrazowego).
Niezbędne jest więc bardziej efektywne niż dotychczas wykorzystanie obecnej tkanki
miejskiej przy uwzględnieniu zasad ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju.
Realizacja rozwoju „do wewnątrz” wiąże się z kompleksową modernizacją struktury
miasta, w tym przede wszystkim strefy centrum, śródmieścia i starych przemieść. Wiele z
zespołów zabudowy znajdujących się w tych strefach będzie wymagało przeprowadzenia
procesu rewitalizacji.
Szczególną uwagę należy przy tym zwrócić na prawidłowe pod względem estetycznym
kształtowanie przestrzeni publicznych, zwłaszcza w strefie centrum i śródmieścia, których
kształt i wystrój architektoniczny będzie miał decydujące znaczenia dla pozytywnego
wizerunku miasta. Należy pamiętać, że przestrzeń publiczna placów, bulwarów, skwerów,
parków, pasaży i ulic może wzbogacić tożsamość miasta oraz tworzyć nowe wartości
mogące przekładać się na wyższą pozycję w rankingach inwestorów oraz lepsze
samopoczucie mieszkańców.
Zgodnie z oceną pojemności terenów obecnie zainwestowanych w Elblągu,
przeprowadzoną na podstawie porównania z miastami europejskimi średni standard
efektywności wykorzystania terenów zagospodarowanych w Elblągu wynosi 169 m2/os, przy
czym w miastach europejskich analogiczny standard wynosi 125 m2/os. Oznacza to, iż w
obszarze terenów zagospodarowanych występują znaczne rezerwy terenu.
Kolejnym problemem rozwoju Elbląga jest trwający już proces restrukturyzacji i
stopniowej zmiany funkcji położonych centralnie terenów przemysłowych. Znaczne
fragmenty terenów i obiektów poprzemysłowych nie mają obecnie wartości jako obiekty
produkcyjne, natomiast ich położenie i walory architektoniczno – przestrzenne winny być
wykorzystane dla szeroko pojętych usług handlowych, rzemieślniczych i logistycznych.
Proces ten należy wspomagać poprzez działanie miasta w zakresie modernizacji
infrastruktury zewnętrznej.
Potrzeby w zakresie rozwoju terenów mieszkaniowych oraz terenów dla lokalizacji
nowych miejsc pracy nie mieszczą się jednak w ramach dotychczasowej struktury terenów
zurbanizowanych miasta. Wymaga to dokonania wyboru optymalnego nowego kierunku
rozwoju zewnętrznego tej struktury. Optymalizacja kosztów wymaga ograniczenia frontu
rozwoju „na zewnątrz” i skłania do wyboru jednego kierunku priorytetowego, gdyż mało
realna byłaby jednoczesna budowa wiązek infrastruktury w kilku kierunkach.
Duże kompleksy terenów odpowiednich dla lokalizacji osiedli mieszkaniowych to rejon
północny (Modrzewina, Bielany, Krasny Las – o powierzchni ok. 700 ha brutto) i rejon
południowo-wschodni (Okólnik, ul. Dąbrowskiego, ul. Łęczycka, droga nr 22 – o
powierzchni ok. 400 ha brutto). Poza obszarem wskazanym w zdaniu poprzedzającym
obszarem właściwym dla lokalizacji kompleksu miejsc pracy jest żuławski obszar dzielnicy
Zawodzie o powierzchni ok. 400 ha.
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4. Wpływ uwarunkowań wynikających z walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz
dziedzictwa kultury na ustalenia kierunków rozwoju struktury osadniczej
Z wymienionych uwarunkowań wynikają ograniczenia przestrzenne dla dynamicznych
przekształceń i wprowadzania intensywnego zagospodarowania nasyconego elementami
infrastruktury technicznej. Wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju i dbałość o ład
przestrzenny narzucają konieczność różnicowania zakresu i intensywności inwestowania i
wprowadzania nowej zabudowy. Zależnie od określonych zaleceń dotyczących ochrony
obszarów zaliczonych do Systemu Ekologicznego Miasta (SEM), a także do stref ochrony
konserwatorskiej A, B, K i E, poszczególnym elementom struktury przestrzennej miasta
przypisano odmienne zasady polityki przestrzennej.
Wyróżniono następujące typy polityk:
A – Bierna polityka ochronna, w tym zakaz zabudowy ze względu na ochronę walorów
krajobrazowych.
B – Czynna polityka ochronna, w tym obszary retrowersji Starego Miasta, rewitalizacji,
rewaloryzacji przestrzeni i rehabilitacji zabudowy.
C – Czynna polityka ochronna w zakresie minimalizacji zagrożenia powodzią.
D – Polityka stabilizacji zasobów na obszarach nieprzewidzianych do przekształceń
funkcjonalnych i strukturalnych.
E – Polityka intensyfikacji wykorzystania przestrzeni oraz poprawy standardu użytkowego.
F – Polityka znaczących przekształceń struktury przestrzennej.
G – Polityka dynamicznych przekształceń strukturalnych i funkcjonalnych.
Ustalenia polityki ochronnej oraz stabilizacyjnej miały podstawowy wpływ na zmiany
sposobu zagospodarowania obszarów dotychczasowej struktury osadniczej, jak i na wybór
obszarów zewnętrznych predysponowanych do dalszego rozwoju. Zgodnie z zasadami
wynikającymi z uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych:
1) wykluczono z zabudowy:
 wszystkie tereny leśne Parku Krajobrazowego Wysoczyzna Elbląska,
 otwarte tereny rolne w Próchniku,
 rolne tereny otwarte w Dębicy i Stagniewie,
 część otwartych terenów rolnych w Krasnym Lesie,
 część otwartych terenów rolnych w Dąbrowie,
 część otwartych terenów rolnych na Bielanach,
 zdecydowaną część terenów na obszarze tzw. Europarku;
2) ograniczono zabudowę na terenach żuławskich potencjalnego zagrożenia powodzią
(dzielnica Zawodzie) poprzez jej uwarunkowanie spełnienia rygorystycznych ustaleń
dotyczących systemu przeciwpowodziowego i posadowienia;
3) narzucono bezwzględne stosowanie warunków konserwatorskich w procesach
inwestycyjnych na terenach stref A, B i E oraz W i OW.
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5. Wybór optymalnego kierunku rozwoju m. Elbląga „na zewnątrz”
W celu dokonania wyboru optymalnego kierunku rozwoju miasta „na zewnątrz” a
jednocześnie dla weryfikacji podjętych już uprzednio decyzji przestrzennych wykonano
analizę efektywności realizacji dzielnicy przemysłowej o powierzchni ok. 200 ha na trzech
kierunkach rozwojowych: 1) Modrzewina, 2) Zwodzie, 3) Warszawskie Przedmieście.
W opracowaniu uwzględniono elementy wydatków i dochodów, a w szczególności:
 wydatki związane z wykupieniem gruntów pod tereny komunikacji, infrastruktury
technicznej;
 wydatki związane z budową elementów infrastruktury (główne sieci wodociągowe i
kanalizacyjne) oraz głównych ulic umożliwiających dojazd do analizowanych terenów
inwestycyjnych;
 wydatki na modernizację systemów melioracyjnych;
 dochody ze sprzedaży gruntów komunalnych – sprzedaż po wybudowaniu infrastruktury;
 Porównanie kosztów realizacji koncentracji miejsc pracy na wybranych terenach,
wykazało, że największy efekt inwestującemu w dany obszar tj. Gminie Elbląg, przyniesie
zagospodarowanie terenu Modrzewiny.
Na tym terenie gmina posiada najwięcej gruntów stanowiących własność komunalną
(198 ha), które mogą zostać wyodrębnione i wystawione do obrotu rynkowego. Duży udział
powierzchni komunalnej i przeznaczonej przede wszystkim pod funkcje produkcyjne,
składowo-magazynowe, będzie skutkował w przyszłości większymi dochodami dla budżetu
gminy. Realizacja zadań własnych gminy na omawianym terenie, czyli budowa układu
komunikacyjnego, infrastruktury technicznej oraz urządzenie terenów zieleni publicznej, nie
będzie wymagała wykupienia nieruchomości będących własnością prywatną. Również koszty
realizacji poszczególnych elementów infrastruktury w porównaniu z pozostałymi terenami są
najniższe.
Obszar Modrzewiny ze względu na swoje położenie (sąsiedztwo terenów przemysłowych)
oraz na przewidywany sposób użytkowania jest bardzo atrakcyjny dla inwestorów
zewnętrznych. Szczególnie atrakcyjna może okazać się realizacja założeń zmierzających do
utworzenia w tej części Elbląga parku technologicznego.
Rozwijające się tu usługi powinny w znacznym stopniu rozwiązać problem bezrobocia w
mieście.
Analiza ta jednocześnie wykazała, że najbardziej ekonomicznie uzasadniona byłaby
lokalizacja dużej koncentracji przemysłowo-usługowej w tym, np. parku technologicznego w
południowej części Modrzewiny. Jednocześnie atrakcyjne warunki klimatyczno –
krajobrazowe oraz duża podatność na przekształcenia sprawia, że najkorzystniejszym pod
względem ekonomicznym, ekologicznym i społecznym jest północny kierunek rozwoju
Elbląga, w tym powojskowe tereny poligonu Modrzewina. Obszar ten o powierzchni ponad
400 ha daje możliwość zapoczątkowania wieloletniego procesu rozwoju terenów
mieszkaniowych, nowych miejsc pracy, a także terenów o funkcji wypoczynkowej –
powiązanych z obszarem Parku Krajobrazowego Wysoczyzna Elbląska.
Wskazany obszar, o dużym udziale terenów własności komunalnej, położony na
przedłużeniu głównej osi rozwojowej miasta, na dobrze nasłonecznionym, łagodnym stoku
południowo – zachodnim, w sąsiedztwie kompleksów leśnych – stwarza zdrowe i bezpieczne
warunki zamieszkania. Budowa infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, wodociągowej i
energetycznej w kierunku północnym umożliwi również realizację osiedli jednorodzinnych
Bielany, Krasny Las i Próchnik, a także kompleksu produkcyjno – usługowego Modrzewina
Południe. Dzielnica północna będzie stanowić przez wiele lat bezpieczną rezerwę rozwoju
miasta.
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6. Rozmieszczenie ludności i miejsc pracy w okresie docelowym (rok 2020 i lata
późniejsze) jako podstawa koncepcji rozwoju infrastruktury technicznej
Ustalenia proporcji między modernizacją i poprawą efektywności wykorzystania
istniejącej tkanki miejskiej (rozwojem „do wewnątrz”) a rozbudową struktury przestrzennej
na trenach rolniczych (rozwojem „na zewnątrz”), a także wybór priorytetowego kierunku
„rozwoju na zewnątrz” były podstawą określenia prognozy rozmieszczenia nowych
mieszkań i nowych miejsc pracy. Prognoza ta pozwoliła na hipotetyczne rozmieszczenie
mieszkań i miejsc pracy w 2020 r. Wskazana hipoteza stanowi modelową strukturę
przestrzenną koncentracji mieszkań (zaludnienia) oraz koncentracji miejsc pracy
(zatrudnienia) w długim okresie i może stanowić podstawę dla określenia potrzeb rozwoju
systemów infrastrukturalnych, w tym:
 systemu komunikacyjnego,
 systemu wodno-kanalizacyjnego,
 systemu elektroenergetycznego,
 systemu ciepłowniczego,
 systemu telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej,
 systemu utylizacji odpadów.

2.6 Pozostałe ustalenia obligatoryjne studium
Na podstawie modelowej koncepcji hipotetycznego rozwoju struktury przestrzennej
miasta do 2020 r., przewidywanych potrzeb w zakresie kształtowania ładu przestrzennego
oraz stałej poprawy standardu zamieszkania i obsługi mieszkańców ustalono niezbędne
elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające rozwiązania w ramach stanowienia
prawa gminnego:
 przestrzenie publiczne, w tym przestrzenie o szczególnym znaczeniu dla kształtowania
tożsamości miasta,
 obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym i
ponadlokalnym,
 obszary wymagające scaleń i podziałów,
 obszary rozmieszczenia nowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow.
2000 m2,
 obszary wymagające przeprowadzenia procesu rewitalizacji.
Jednocześnie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
określa obszary, które winny stać się przedmiotem sporządzenia planów miejscowych
zarówno w wyniku realizacji przepisów odrębnych jak i w wyniku decyzji Rady Miejskiej.
Do obszarów wyżej opisanych należą w szczególności te, które objęte są zasadami
czynnej polityki ochronnej oraz polityki znaczących i dynamicznych przekształceń
strukturalno-funkcjonalnych.

3. KONCEPCJA ROZWOJU UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO.
Projekt uwzględnia zarówno konieczność rozwiązania problemów, które przy
nasilającym się ruchu samochodowym występują już obecnie w mieście, jak i
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rozmieszczenie do 2020 r. nowych osiedli mieszkaniowych i koncentracji miejsc pracy, które
będzie kształtować potrzeby obsługi komunikacyjnej w przyszłości.
Koncepcję rozwoju podstawowego układu komunikacyjnego (Zał. Nr 6a) oraz jego
powiązania z układem zewnętrznym opracowano biorąc pod uwagę następujące kryteria:
 zapewnienie sprawnych połączeń komunikacjnych poszczególnych dzielnic obecnych i
przyszłych;
 dostosowanie parametrów ulic do prognozy kształtowania się potoków ruchu między
dzielnicami;
 zminimalizowanie konfliktów społecznych, uciążliwości dla środowiska przyrodniczego i
kulturowego oraz kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych układu;
 odciążenie dzielnic centralnych z ruchu dla wyeliminowania „korków”, zmniejszenie
uciążliwości oraz oszczędności czasu.

3.1 Sieć uliczna.
Powiązania zewnętrzne
Miasto Elbląg to miejsce przebiegu i krzyżowania się dróg o znaczeniu
międzynarodowym i krajowym. W okresie kierunkowym zgodnie z planem krajowym
istniejąca droga międzynarodowa nr 7 (E – 77): Chyżne – Warszawa – Elbląg – Gdańsk,
przewidziana jest jako droga ekspresowa S – 7, natomiast droga nr 22 Berlin – Gorzów –
Elbląg – Królewiec jako droga ekspresowa S – 22. Powyższe trasy krzyżują się na węźle
dwupoziomowym „Elbląg – Wschód” i przyszłym węźle „Raczki”. Ważnym elementem
układu kierunkowego jest przedłużenie trasy S – 22 z Elbląga w kierunku Tczewa nowym
przebiegiem od Węzła Raczki do Węzła „Swarożyn” z trasą autostrady A – 1 (Gdańsk – Łódź
– Cieszyn). Przedłużenie S – 22 (w etapie GP) ustanowi relację komunikującą Berlin i
Lubekę z Królewcem i krajami nadbałtyckimi. Po otwarciu przejścia granicznego w m.
Grzechotki atrakcyjność tej trasy wzrośnie niewspółmiernie.
W relacjach krajowych pozostaje istniejąca droga krajowa nr 22 Elbląg – Malbork – Chojnice
– Kostrzyń, która jest przedłużeniem drogi wojewódzkiej nr 500, jako ulicy głównej.
W relacjach wojewódzkich projektuje się:
- drogę nr 500 w nowym przebiegu: Węzeł Raczki – fragm. Trasy Zachodniej – ul.
nowa Tysiąclecia – ul. Tysiąclecia – ul. Grunwaldzka – ul. Pasłęcka – Węzeł ElblągWschód jako ulica główna, dwujezdniowa (G 2/2);
- drogę nr 503: Elbląg – Tolkmicko – Pogrodzie: w granicach miasta jest ulicą główną,
dwujezdniową (G 2/2) o nowym przebiegu: skrzyżowanie z drogą nr 500 (Nowa
Tysiąclecia) - Trasa Zachodnia - Trasa Unii Europejskiej – Browarna – Mazurska;
- drogę nr 504: Elbląg – Pogrodzie – Frombork – Braniewo: w granicach miasta jest
ulicą główną, dwujezdniową (G 2/2) o nowym przebiegu: ul. Rawska – ul. Łęczycka –
ul. nowoprojektowana (tunel) – ul. Kościuszki – ul. Królewiecka;
- drogę nr 509: Elbląg – Węzeł z S-22 – Młynary – Orneta: w granicach miasta (do
węzła z S-22) jest ulicą główną, jednojezdniową (G 1/2) o przebiegu: ul. Grottgera –
ul. Łęczycka.

Powiązania wewnętrzne
Koncepcja kierunkowego systemu komunikacyjnego dla miasta polega na rozwiązaniach:
•
dla układu sieci ulicznej:
a. przekwalifikowanie dróg krajowych nr 7 i 22 do funkcji dróg ekspresowych, z
budową nowego odcinka S-22 w kierunku Malborka;
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b. uzupełnienie relacji międzydzielnicowych, ułatwiających komunikację ruchu
tranzytowego spoza miasta do poszczególnych jego rejonów z pominięciem
centrum;
c. obsługi terenów przeznaczonych do urbanizacji tj. Modrzewiny, obszarów
zachodnich miasta, południowych (obszar lotniska) i północno – wschodnich
(Dąbrowa);
d. dostosowaniu przekrojów poprzecznych ulic układu podstawowego, w tym budowę
drugich jezdni, uwzględniających wielkości natężeń ruchu;
e. ochronie terenów rekreacyjnych przy jednoczesnej ich obsłudze;
f. modernizacji (ewentualnie przebudowy) tras wylotowych z miasta ze szczególnym
uwzględnieniem trafień w rejon podmiejski, odgrodzony od miasta drogami
ekspresowymi;
g. skomunikowanie obszaru m.in. lotniska i dz. Zatorze, odgrodzonego torowiskiem
kolejowym od reszty miasta, trasą południową z wiaduktami nad koleją;
h. budowę ringu umożliwiającego obsługę centrum miasta;
i. budowę mostu komunikującego Wyspę Spichrzów ze Starym Miastem,
przeznaczonego dla pojazdów o niskiej ładowności;
j. budowę tunelu w ciągu ul. Piłsudskiego pod ul. Płk Dąbka i Robotniczą dla
stworzenia możliwości budowy centrum handlowo – usługowego;
k. budowę trasy komunikującej tereny Modrzewiny i rejonu ul. Fromborskiej z
rejonem węzła „Kazimierzowo” na drodze ekspresowej S 7 (fragmentami poza
obszarem administracyjnym miasta);
l. przedłużenie istniejącej ul. Tysiąclecia w kierunku zachodnim i północnym do
04KDG 2/2 z wykorzystaniem wyłączonego odcinka drogi S-7;
m. przedłużenie ul. Ogólnej do Królewieckiej;
n. budowę trasy wschodniej komunikującej ul. Rawską z ul. Królewiecką jako ciągu
odciążającego ul. Mickiewicza – Sienkiewicza – Kościuszki oraz Hetmańską – 12Lutego – fragment Królewieckiej;
o. przedłużenie ul. Dąbrowskiego (16KD Z1/2) do Gronowa Górnego (częściowe
odciążenie ul. Grunwaldzkiej);
p. stworzenie przewiązki 23KD Z1/2 komunikującej drogę woj. nr 509 z północnym
odcinkiem ul. Królewieckiej (fragmentami poza obszarem administracyjnym
miasta).
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WYKAZ ULIC UKŁADU PODSTAWOWEGO
Symbol
1.

Relacja
2.

01KD S2/2
01KD S2/3

Droga ekspres. nr 7:
Chyżne – Warszawa –
Elbląg – Gdańsk (istn.
droga kraj.nr 7)

02KD S2/2

Droga ekspres. nr 22:
Królewiec-Elbląg-Tczew
(Berlin), (istn. droga kraj.
nr 22)

Funkcja
3.
DROGI EKSPRESOWE
Droga międzynarodowa E 77. Na
odcinku: węzeł ElblągWschód-Elbląg
Lotnisko-węzeł podwójny Raczki(węzeł Kazimierzowo) jest obwodnicą
miasta.

Parametry techniczne
4.

Droga dwujezdniowa o trzech pasach ruchu na każdej z jezdni, na
odcinku z nakładającą się drogą ekspresową nr 22, pozostałe
odcinki o jezdniach dwupasowych. Szer. jezdni – 10,5 m i 7,0 m.
Nie przewiduje się chodników i ścieżek rowerowych. Węzły
dwupoziomowe
z
dopuszczalną
kolizją
w
ulicach
podporządkowanych. Przewiduje się węzeł: Elbląg Wschód, Elbląg
Lotnisko (pod warunkiem uzyskania zgody na odstępstwo od
warunków technicznych Rozporządzenia Transportu i Gospodarki
Morskiej), dwuwęzeł Raczki (wjazd do miasta oraz wyplot w kier.
Malborka). Skrzyżowania ulic bez powiązań z ul. zbiorczą 24
KDZ1/2 oraz z ul. zbiorczą 13KDZ1/2.
Zaleca się lokalizację miejsca obsługi pasażerów i kierowców dla
drugiej jezdni w kier. Gdańska w rejonie MOP- u istniejącego.
Przewidywana jako droga
Droga dwujezdniowa o trzech pasach ruchu na każdej z jezdni, na
międzynarodowa łącząca kraje
odcinku z nakładającą się drogą ekspresową nr 7, pozostałe odcinki
nadbałtyckie z Niemcami. Na odcinku o jezdniach dwupasowych. Szer. jezdni – 10,5 m i 7,0 m. Nie
ElblągWschód-węzełRaczki-węzeł
przewiduje się chodników i ścieżek rowerowych. Węzły
Kazimierzowo jest obwodnicą miasta. dwupoziomowe
z
dopuszczalną
kolizją
w
ulicach
podporządkowanych. Przewiduje się węzły: Młynary, Elbląg
Wschód, Elbląg Lotnisko, dwuwęzeł Raczki (wjazd do miasta oraz
wyplot w kier. Malborka). Skrzyżowania ulic bez powiązań z
drogą S-22 : ul. Grunwaldzkiej (03KDZ) i ul. nowej lokalnej
(KDL), przedłużenie ul. Dąbrowskiego (16KDZ) w kierunku
Gronowa Górnego.
Zaleca się lokalizację miejsca obsługi pasażerów i kierowców dla
drugiej jezdni w kier. Gdańska w rejonie MOP- u istniejącego.
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ULICE GŁÓWNE
Fragm. drogi woj. nr 500: Elbląg –
Malbork. W układzie miasta tworzy oś
komunikacyjną pd. obszaru na
kierunku wsch. – zach.Nowy odcinek
przechodzi
w
01KD
Z1/2
wykorzystujący istniejący odcinek
drogi S-7 i skierowując ruch pojazdów
na północ do ulicy 04KD G2/2.

01KD G2/2
01KD G2/2+T
01KD G2/2+(T)

Pasłęcka–Grunwaldzka –Tysiąclecia–
nowa Tysiąclecia (od
węzła Elbląg-Wschód do
Trasy Zachodniej: 11KD
G2/2)

02KD G2/2
02KD G2/2+(T)
02KD G2/2+T
02KD G2/1+T
02KD G1/4
02KD G2/2
02KD G1/2

Armii
Krajowej–Grota Obsługuje północne tereny Centrum
Roweckiego – Bema – oraz
wschodnie
Śródmieście,
Rawska
wyprowadzając ruch w kierunku ul.
Grunwaldzkiej (01KD G).
Na odc. ul. Rawskiej i części
Łęczyckiej jest nową drogą woj. nr
504 a jednocześnie fragm. Trasy
Wschodniej.
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Przekrój dwujezdniowy G2/2 przewiduje jezdnie dwupasowe,
jednokierunkowe rozdzielone pasem zieleni min. 5m. Szer. jezdni
7 m. Rozstaw linii rozgraniczających min. 35 m.
Przekrój dwujezdniowy G2/2+T i (T) przewiduje jezdnie
dwupasowe,
jednokierunkowe
oddzielone
torowiskiem
tramwajowym. Szerokość jezdni 7 m, torowiska min. 7 m. Rozstaw
linii rozgraniczających dla odcinków z tramwajem – 50m, w
rejonie skrzyżowań zmienny.
Chodniki i ścieżki rowerowe izolowane pasem zieleni od jezdni.
Przewiduje się podziemne przejścia piesze:
- pod ul. Grunwaldzką do istn. przejścia podziemnego w obrębie
dworca PKP i dalej do ul. Lotniczej,
- pod ul. Grunwaldzką od rejonu Pl. Grunwaldzkiego do
terenów handlowo – usługowych.
Obsługa terenów przyległych głównie poprzez skrzyżowania.
Dopuszcza się obsługę bezpośrednią (poprzez wjazdy bramowe)
wyłącznie dla dużych obiektów (handel, usługi, zakłady pracy,
hurtownie itp.). Zaleca się zakaz parkowania przykrawężnikowego.
Przystanki autobusowej komunikacji publicznej w zatokach. Dla
skrzyżowań z ulicami G, Z i ewent. L należy projektować
kanalizację struktury kierunkowej ruchu.
Odcinki
nowoprojektowane
prezentują
zasadę
obsługi
komunikacyjnej. Przebieg ostateczny określi plan miejscowy.
Przekrój dwujezdniowy G2/2+T i G2/2+(T) przewiduje jezdnie
dwupasowe,
jednokierunkowe
oddzielone
torowiskiem
tramwajowym. Szerokość jezdni – 7m, pasa zieleni min. 5m,
torowiska min. 7m.
Przekrój dwujezdniowy G2/1+T, o jezdniach jednopasowych z
tramwajem w pasie rozdzielającym. Szer. jezdni 4,5m., szer.
torowiska 3,5m.
Przekrój jednoprzestrzenny G1/4 dwukierunkowy o 4 pasach ruchu
z zalecanym odgrodzeniem kierunków ruchu barierą
odgrodzeniową. Szer. jezdni min. 14m plus szer. bariery. Zaleca się
rozdzielenie jezdni, chodników i ścieżek rowerowych pasem
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03KD G/Z2/2
03KD G/Z1/2

04KD G2/2
04KD G2/2+T

zieleni.
Linie rozgraniczające zmienne (min. 25m) uzależnione przekrojem
poprzecznym. Konieczna regulacja ogrodzeń.
Przekrój dwujezdniowy G2/2 o jezdniach dwupasowych,
jednokierunkowych oddzielone pasem zieleni o szer. min. 5m.
Zaleca się ozdzielenie jezdni chodników i ścieżek rowerowych
pasem zieleni. Linie rozgraniczające min. 35 m, w rejonie
skrzyżowań zmienne.
Obsługa terenów przyległych jak w 01KD G2/2. Przystanki
autobusowe komunikacji publicznej w zatokach. Zaleca się zakaz
parkowania przykrawężnikowego. Dla skrzyżowań z ulicami G, Z i
ewent. L należy projektować kanalizację struktury kierunkowej
ruchu.
Przebieg ostateczny określi plan miejscowy.
Teatralna –No-wowiejska Obsługuje
północne
dzielnice Parametry przekroju poprzecznego, dwujezdniowego jak 01KD
–Agrikola –
Śródmieścia komunikując je ze G2/2+(T) i 01KD G2/2.
Chrobrego
wschodnimi terenami miasta oraz Przekrój jednojezdniowy G1/2+(T), dwukierunkowy z torowiskiem
terenami rekreacji.
tramwajowym w osi jezdni. Szer. jezdni z tramwajem – min. 9 m.
Chodniki i ścieżki rowerowe oddzielone od jezdni ewent. pasem
zieleni.
Rozstaw linii rozgraniczających dla przekroju dwujezdniowego z
tramwajem min. 45 m, bez tramwaju min. 35 m. dla
jednojezdniowego min. 25 m. W rejonie skrzyżowań rozstaw linii
zmienny. Konieczna regulacja ogrodzeń.
Obsługa terenów przyległych jak w 01KD G.
Ewent. przystanki autobusowe komunikacji publicznej w zatokach.
Zaleca się zakaz parkowania przykrawężnikowego.
Dla skrzyżowań z ulicami G, Z i ewent. L należy projektować
kanalizację struktury kierunkowej ruchu.
Ulica fragmentami może pełnić funkcję ulicy zbiorczej, stwarzając
możliwość korekty parametrów geometrycznych w stosunku do
ulicy głównej.
Przebieg ostateczny określi plan miejscowy.
(Węzeł Kazimierzowo)
Jest ulicą łączącą drogę ekspr. nr 7
Przekrój dwujezdniowy jak w 01KD G2/2 i 01KD G2/2+T.
skrzyżowanie z ulicą
(01KD S2/2) z drogą woj. nr 504
Rozstaw linii rozgraniczających dla przekroju dwujezdniowego z

22

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg

06KD G1/2 –
Nowodworska – Trasa
Unii Europejskiej –
Brzeska – Piłsudskiego –
- rondo Marymoncka

05KD G2/2+(T)
05KD G2/2+T
05KD G2/2

Odrodzenia – Ogólna –
nowa Ogólna

06KD G1/2

Projektowana.

07KD G1/2

projektowana –

Elbląg–Braniewo (07KD G2/2).
Stanowi główną trasę
międzydzielnicową na kierunku
wsch.–zach. w środkowej części
obszaru miasta. Na odciku Trasy Unii
Europejskiej jest nowym przebiegiem
drogi woj. nr 503.

tramwajem min. 45 m, dla dwujezdniowego min. 35 m. Konieczna
regulacja ogrodzeń.
Obsługa terenów przyległych jak w 01KD G.
Ewent. przystanki autobusowe komunikacji publicznej w zatokach.
Zaleca się zakaz parkowania przykrawężnikowego.
Pomiędzy ul. Robotniczą a Płk Dąbka zaleca się przejazd
tunelowy,
jednojezdniowy,
dwukierunkowy
dla
relacji
tranzytowych celem odblokowania
terenu naziemnego,
przeznaczonego na centrum usługowo – handlowe (stworzenie
możliwości obsługi terenu centrum ulicami o bezpośredniej
obsłudze komunikacyjnej terenów przyległych). Na rondzie
Marymonckim proponuje się lewoskrętną estakadę na kierunku
Piłsudskiego – Kościuszki. Dla skrzyżowań z ulicami G, Z i ewent.
L należy projektować kanalizację struktury kierunkowej ruchu.
Obsługuje
północne
osiedla Przekrój dwujezdniowy jak w 01KD G2/2 i 01KD G2/2+T.
wielorodzinne na kierunku zach.- Rozstaw linii rozgraniczających dla przekroju dwujezdniowego z
wsch. od skrzyż. z 10KD G2/2 do tramwajem min. 45 m, dla dwujezdniowego min. 35 m.
07KD G2/2.
Obsługa terenów przyległych jak w 01KD G.
Ewent. przystanki autobusowe komunikacji publicznej w zatokach.
Zaleca się zakaz parkowania przykrawężnikowego.
Dla skrzyżowań z ulicami G, Z i ewent. L należy projektować
kanalizację struktury kierunkowej ruchu.
Trasa nowoprojektowana, łącząca ul. Przekrój jednojezdniowy, szer. jezdni 7 m. W obszarze
Fromborską (12KD G2/2) z węzł.
zurbanizowanym chodniki oddzielone od jezdni pasem zieleni. W
Kazimierzowo na drodze ekspr. nr 7
przekroju ulicy ścieżki rowerowe zalecane jednostronnie, rozstaw
(01 KD S2/2). Obsługuje dzielnice
linii rozgraniczających min. 25 m, w obszarze Modrzewiny
mieszkaniowo-przemysłowe
znacznie rozstawione ze wzgl. na konfigurację terenu.
Modrzewiny oraz tereny portowe.
Obsługa terenów przyległych poprzez skrzyżowania. Dopuszcza
się obsługę bezpośrednią dla dużych obiektów (przemysłowych,
składowych, handlowo – usługowych itp.). Ewent. przystanki
autobusowe komunikacji publicznej w zatokach.
Zaleca się zakaz parkowania przykrawężnikowego.
Dla skrzyżowań z ulicami G, Z i ewent. L należy projektować
kanalizację struktury kierunkowej ruchu.
Relacja międzydzieln. obsługująca
Przekrój tunelowy, jednojezdniowy. Jezdnia szer. 7m (ul.
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07KD G2/2
07KD G2/2+(T)

08KD G1/4
08KD G2/2+T
08KD G2/2+(T)
08KD G1/2

Kościuszki – Królewiecka tereny środkowowschodnie z półn. –
wsch. częścią miasta. Nowa droga
woj. 504: Elbląg – Braniewo. Stanowi
fragment tzw. Trasy Wschodniej.

nowoprojektowana), bez chodników.
Przekrój jednojezdniowy (część półn. ul. nowoprojektowanej o
jezdni szer. 7 m). Chodniki i ewent. ścieżka rowerowa oddzielona
od jezdni pasem zieleni. Rozstaw linii rozgraniczających min. 25
m.
Przekrój dwujezdniowy o jezdniach jednokierunkowych. Szer.
jezdni -7m. Chodniki i ścieżki rowerowe oddzielone od jezdni
pasem zieleni. Rozstaw linii rozgraniczających min. 35 m.
Przekrój dwujezdniowy (ul. półn. Kościuszki i Królewiecka) z
projektowanym torowiskiem tramwajowym między jezdniami.
Pozostałe elementy przekroju jw. Rozstaw linii rozgraniczających
min. 40 m.
Dla wszystkich rozstawów linii rozgraniczających konieczna
regulacja ogrodzeń.
Skrzyżowanie z ul. Piłsudskiego – Marymoncką zalecane w
kształcie ronda z relacją lewoskrętną z Piłsudskiego w Kościuszki
w drugim poziomie.
Obsługa terenów przyległych poprzez skrzyżowania. Dopuszcza
się obsługę bezpośrednią dla dużych obiektów (przemysłowych,
składowych, handlowo – usługowych itp.).
Ewent. przystanki autobusowe komunikacji publicznej w zatokach.
Zaleca się zakaz parkowania przykrawężnikowego. Dla
skrzyżowań z ulicami G, Z i ewent. L należy projektować
kanalizację struktury kierunkowej ruchu.
Hetmańska-12 Lutego-Płk Główna oś komunikacyjna miasta na Przekrój jednoprzestrzenny G1/4 czteropasowy, dwukierunkowy.
Dąbka-nowa Płk Dąbka w kierunku pn. – pd., łącząca tereny Linie rozgraniczające, pokrywające się z linią zabudowy,
kierunku Tolkmicko –
rozwojowe Modrzewiny z centum rozszerzony w rejonach możliwych wyburzeń. Zaleca się
Kadyny.
miasta.
rozstawienie jezdni pasem rozdzielającym.
Przewiduje się nadziemne przejście piesze nad ul. Hetmańską od
pasażu handlowego (w przedłużeniu ul. Bałuckiego) do ul.
Giermków.
Przekrój dwujezdniowy G2/2+T i G2/2+(T) o jezdniach
rozdzielonych torowiskiem tramwajowym. Szer. jezdni – 7m.
Chodniki i ścieżki rowerowe oddzielone od jezdni pasem zieleni.
Rozstaw linii rozgraniczających min. 45 m, w rejonie skrzyżowań
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09KD G/Z1/2
T

10KD G2/2+(T)

ul. Królewiecka

Rycerka-Pocztowa-

zmienny.
Przewiduje się nową linię tramwajową w obszarze Modrzewiny i
ul. 12 Lutego.
Przekrój jednojezdniowy G1/2, dwukierunkowy w półn. części
nowej ul. Płk Dąbka. Szer. jezdni - 7 m. Zaleca się chodnik i
ścieżkę rowerową jednostronnie, oddzielone od jezdni pasem
zieleni.
Obsługa terenów przyległych poprzez skrzyżowania. Dopuszcza
się obsługę bezpośrednią dla dużych obiektów (przemysłowych,
składowych, handlowo – usługowych itp.).
Ewent. przystanki autobusowe komunikacji publicznej w zatokach.
Zaleca się zakaz parkowania przykrawężnikowego. Dla
skrzyżowań z ulicami G, Z i ewent. L należy projektować
kanalizację struktury kierunkowej ruchu.
Komunikuje os. mieszkaniowe
Przekrój jednojezdniowy, dwukierunkowy
z zalecanymi
zlokalizowane w rejonie ul. Legionów skrzyżowaniami o skanalizowanej strukturze kierunkowej. Zaleca
i ewent. Ogólnej z centrum i
się rozszerzenie rozstawu linii rozgraniczających, szczeg. w rejonie
śródmieściem od Płk Dąbka (08KD
przebudowywanych skrzyżowań i wysepek dla istn. przystanków
G2/2+T) do Piłsudskiego (04KD
tramwajowych. Konieczna regulacja ogrodzeń.
G2/2)
Usytuowanie tramwaju T zaleca się w osi jezdni jako element
jednoprzestrzenny (torowisko w poziomie jezdni).
Obsługa terenów przyległych poprzez skrzyżowania. Dopuszcza
się obsługę bezpośrednią dla dużych obiektów (przemysłowych,
składowych, handlowo – usługowych itp.).
Ewent. przystanki autobusowe komunikacji publicznej w zatokach.
Zaleca się zakaz parkowania przykrawężnikowego.
Dla skrzyżowań z ulicami G, Z i ewent. L należy projektować
kanalizację struktury kierunkowej ruchu.
Projektuje się korektę przebiegu wlotu ul. Królewieckiej w ul.
Legionów.
Ulica fragmentami może pełnić funkcję ulicy zbiorczej, stwarzając
możliwość korekty parametrów geometrycznych w stosunku do
ulicy głównej.
Przebieg ostateczny określi plan miejscowy.
W ul. Browarna – Mazurska jest drogą Przekrój dwujezdniowy G2/2+(T) i T o jezdniach rozdzielonych
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10KD G2/2+T
10KD G2/2+(T)
10KD G2/2

11KD G1/2
11KD G2/2

Robotnicza-BrowarnaMazurska

woj. nr 503: Elbląg – Tolmicko –
Pogrodzie. W obszarze miasta
obsługuje centrum oraz zach. tereny
przemysłowe zlokalizowane pomiędzy
rz. Elbląg a ww. ulicą.

Warszawska – Trasa
zachodnia –
Nowodworska

Istn. droga kraj. nr 22 Elbląg –
Malbork i proponowana droga woj. nr
500 i 503. Jest główną trasą
obsługującą lewobrzeżne tereny rz.
Elbląg.
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torowiskiem tramwajowym nowoprojektowanym i istniejącym.
Zaleca się usytuowanie tramwaju w osi jezdni ulic Robotnicza –
Browarna (przewidywane wyburzenia). Szer. jezdni -7 m
(dopuszcz. 6,5 m). Chodniki i ścieżki rowerowe oddzielone od
jezdni
przynajmniej
rzędem
drzew.
Rozstaw
linii
rozgraniczających w obszarze zabudowanym wyznaczony linią
zabudowy, na pozostałych odcinkach min. 40 m., w rejonie
skrzyżowań zmienny.
Przewiduje się podziemne przejście piesze pod ul. Rycerską w
przedłużeniu ul. Mostowa - Rzeźnicka (Stare Miasto),
komunikując relacje piesze z ulic 1 Maja i Giermków.
Przekrój dwujezdniowy G2/2 o jezdniach jednokierunkowych
rozdzielonych pasem zieleni. Szer. jezdni -7 m. Chodniki i ścieżki
rowerowe oddzielone od jezdni przynajmniej rzędem drzew.
Rozstaw linii rozgr. min. 35 m, w rejonie skrzyżowań zmienny.
Konieczna regulacja ogrodzeń dla obydwu przekrojów.
Obsługa terenów przyległych poprzez skrzyżowania. Dopuszcza
się obsługę bezpośrednią dla dużych obiektów (przemysłowych,
składowych, handlowo – usługowych itp.).
Ewent. przystanki autobusowe komunikacji publicznej w zatokach.
Zaleca się zakaz parkowania przykrawężnikowego. Dla
skrzyżowań z ulicami G, Z i ewent. L należy projektować
kanalizację struktury kierunkowej ruchu.
Przekrój jednojezdniowy G1/2, dwukierunkowy. Szer. jezdni – 7m.
Chodniki i ścieżki rowerowe oddzielone od jezdni pasem zieleni.
Rozstaw linii rozgraniczających min. 25 m.
Przekrój dwujezdniowy G2/2 o jezdniach jednokierunkowych.
Szer. jezdni – 7m. Chodniki i ścieżki rowerowe jw. Rozstaw linii
rozgraniczających min. 35 m (zal. 40 m), w rejonie skrzyżowań
zmienny.
Konieczna regulacja ogrodzeń dla obydwu przekrojów.
Obsługa terenów przyległych poprzez skrzyżowania. Dopuszcza
się obsługę bezpośrednią dla dużych obiektów (przemysłowych,
składowych, handlowo – usługowych itp.).
Ewent. przystanki autobusowe komunikacji publicznej w zatokach.
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12KD G2/2+(T)
12KD G2/2
12KD G1/2

13KD G/Z2/2
13KD G/Z1/2

Fromborska

Sienkiewicza –
Mickiewicza,
nowoprojektowana,
Żeromskiego

Zaleca się zakaz parkowania przykrawężnikowego. Dla
skrzyżowań z ulicami G, Z i ewent. L należy projektować
kanalizację struktury kierunkowej ruchu.
Obsługuje tereny mieszkaniowe w
Przekrój dwujezdniowy G2/2+(T) o jezdniach jednokierunkowych
półn. części miasta.
rozdzielony projekt. torowiskiem tramwajowym o szer. min. 7m na
odc. Królewiecka – Ogólna. Szer. jezdni – 7 m. Chodniki i ścieżki
rowerowe oddzielone od jezdni pasem zieleni. Rozstaw linii
rozgraniczających min. 45 m.
Przekrój dwujezdniowy G2/2 o jezdniach jednokierunkowych.
Szer. jezdni – 7 m. Chodniki i ścieżki rowerowe jw. Rozstaw linii
rozgraniczajacych min. 35 m.
Przekrój jednojezdniowy G1/2, dwukierunkowy. Szer. jezdni – 7
m. Chodniki i ścieżki rowerowe jw. Rozstaw linii
rozgraniczających min. 25 m.
Konieczna regulacja ogrodzeń dla wszystkich przekrojów.
Obsługa terenów przyległych poprzez skrzyżowania. Dopuszcza
się obsługę bezpośrednią dla dużych obiektów (przemysłowych,
składowych, handlowo – usługowych itp.).
Ewent. przystanki autobusowe komunikacji publicznej w zatokach.
Zaleca się zakaz parkowania przykrawężnikowego. Dla
skrzyżowań z ulicami G, Z i ewent. L należy projektować
kanalizację struktury kierunkowej ruchu.
Łączy ul. Górnośląską – Agrikola z Przekrój dwujezdniowy G2/2 o jezdniach jednokierunkowych szer.
Grunwaldzką poprzez Mickiewicza i min. 7 m. Szer. jezdni – 7 m. Chodniki i ścieżki rowerowe
Żeromskiego
wraz
z
odc. oddzielone od jezdni pasem zieleni. Rozstaw linii
nowoprojektowanym.
rozgraniczających min. 40 m.
Przekrój jednojezdniowy G1/2, dwukierunkowy w osi jezdni.
Chodniki i ścieżki rowerowe jw. Rozstaw linii rozgraniczających
min. 25 m.
Konieczna regulacja ogrodzeń dla obydwu przekrojów.
Konieczne wyburzenia w rejonie skrzyżowania Sienkiewicza –
Bema.
Obsługa terenów przyległych poprzez skrzyżowania. Dopuszcza
się obsługę bezpośrednią dla dużych obiektów (przemysłowych,
składowych, handlowo – usługowych itp.).
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14KD G1/2

01KD Z1/2

Łęczycka (przedłużenie
ul. Grottgera).

ul. projektowana na
fragmencie
wykorzystująca
umartwiony odcinek
istniejącej drogi S-22

Jest fragmentem drogi woj. nr 509:
Elbląg – Młynary – Orneta, a
jednocześnie komunikuje miasto,
poprzez węzeł dwupoziomowy z
drogą ekpres. S-22: Królewiec –
Elbląg–Malbork.

ULICE ZBIORCZE
Stanowi naturalne przedłużenie ul.
Grunwaldzkiej i Tysiąclecia w
kierunku wschodnim i północnym
miasta do skrzyżowania z ul. 06KD
G1/2.

28

Ewent. przystanki autobusowe komunikacji publicznej w zatokach.
Zaleca się zakaz parkowania przykrawężnikowego. Dla
skrzyżowań z ulicami G, Z i ewent. L należy projektować
kanalizację struktury kierunkowej ruchu.
Ulica fragmentami pełni funkcję ulicy zbiorczej, stwarzając
możliwość korekty parametrów geometrycznych w stosunku do
ulicy głównej.
Przekrój jednojezdniowy, dwukierunkowy. Szer. jezdni– 7m. W
obszarze zabudowanym obustronne chodniki i ścieżki rowerowe
oddzielone od jezdni pasem zieleni. W pozostałym przebiegu
zaleca się jednostronny chodnik i ścieżkę rowerową oddzielone od
jezdni pasem zieleni. Rozstaw linii rozgraniczających min. 25 m.
W rejonie skrzyżowań zmienny. Konieczna regulacja ogrodzeń.
Obsługa terenów przyległych poprzez skrzyżowania. Dopuszcza
się obsługę bezpośrednią dla dużych obiektów (przemysłowych,
składowych, handlowo – usługowych itp.).
Ewent. przystanki autobusowe komunikacji publicznej w zatokach.
Zaleca się zakaz parkowania przykrawężnikowego. Dla
skrzyżowań z ulicami G, Z i ewent. L należy projektować
kanalizację struktury kierunkowej ruchu.

Przekrój jednojezdniowy, dwupasowy. Szer. jezdni 7m. W
obszarze zabudowanym przewiduje się obustronne chodniki i
ścieżki rowerowe oddzielone od jezdni pasem zieleni. W
pozostałym przebiegu zaleca się jednostronny chodnik i ścieżkę
rowerową oddzielone od jezdni pasem zieleni. Rozstaw linii
rozgraniczających min. 25 m, w rejonie skrzyżowań zmienny.
Należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów szczeg. do terenów
przeznaczonych pod nową zabudowę.
Ewent. przystanki autobusowe komunikacji publicznej w zatokach.
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02KD Z1/2

ul. Wałowa –
Nowodworska–
projektowana. W
rozwiązaniu docelowym
jest przedłużeniem Alei
Armii Krajowej (02KD
G2/2).

Komunikuje tereny zachodnie z
centrum miasta od Trasy Zachodniej
(11KD G2/2) w kierunku centrum. Na
odcinku Wyspy Spichrzów i Starego
Miasta ograniczenie tonażu pojazdów
do 3,5 t.

03KD Z1/2

ul. Grunwaldzka (odc.
wsch.).

Jest relacją komunikującą Elbląg od
wylotu Trasy Wschodniej (02KD
G1/2) z Gronowem Górnym.

04KD Z1/2

Trasa Południowa:
Komunikuje pd. tereny miasta z
Druska- projektowanaterenami wsch. i centrum.
Malborska-projektowanaDojazdowa-Sopocka.

05KD Z1/2 +T

ul. Obrońców Pokoju –

Obsługuje

os.

mieszkaniowe
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Dla skrzyżowań z ulicami G, Z i ewent. L należy projektować
kanalizację struktury kierunkowej ruchu.
Przekrój jednojezdniowy, dwupasowy. Szer. jezdni 7m. W
obszarze zabudowanym obustronne chodniki i ścieżki rowerowe
ewent. oddzielone od jezdni pasem zieleni. W pozostałym
przebiegu zaleca się jednostronny chodnik i ścieżkę rowerową
oddzielone od jezdni pasem zieleni. Rozstaw linii
rozgraniczających min. 20 m, w rejonie skrzyżowań zmienny.
Konieczna regulacja ogrodzeń.
Należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów szczeg. do terenów
przeznaczonych pod nową zabudowę.
Ewent. przystanki autobusowe komunikacji publicznej w zatokach.
Dla skrzyżowań z ulicami G, Z i ewent. L należy projektować
kanalizację struktury kierunkowej ruchu.
Zaleca się na rz. Elbląg most zwodzony.
Przekrój jednojezdniowy, dwupasowy. Szer. jezdni 7m.
Obustronne chodniki i ścieżki rowerowe oddzielone od jezdni
pasem zieleni. Rozstaw linii rozgraniczających min. 20 m, w
rejonie skrzyżowań zmienny. Należy dążyć do ograniczenia liczby
zjazdów szczeg. do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę.
Ewent. przystanki autobusowe komunikacji publicznej w zatokach.
Dla skrzyżowań z ulicami G, Z i ewent. L należy projektować
kanalizację struktury kierunkowej ruchu.
Przekrój jednojezdniowy, dwupasowy. Szer. jezdni 7m.
Obustronne chodniki i ścieżki rowerowe oddzielone od jezdni
pasem zieleni. Rozstaw linii rozgraniczających min. 20 m, w
rejonie skrzyżowań zmienny. Konieczna regulacja ogrodzeń.
Należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów szczeg. do terenów
przeznaczonych pod nową zabudowę.
Ewent. przystanki autobusowe komunikacji publicznej w zatokach.
Dla skrzyżowań z ulicami G, Z i ewent. L należy projektować
kanalizację struktury kierunkowej ruchu.
Przewiduje się budowę wiaduktu w przedłużeniu ul. Dojazdowej
nad koleją.
Przekrój jednojezdniowy Z1/2, dwupasowy. Szer. jezdni 7m.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg

05KD Z1/2

Niepodległości.

06KD Z1/2

ul. projektowana

kierunku wsch. – zach. od
Browarnej (10KD G2/2) do
Legionów (09KD Z1/2)

ul. Obustronne chodniki i ścieżki rowerowe oddzielone od jezdni
ul. pasem zieleni. Rozstaw linii rozgraniczających min. 20 m. W
rejonie skrzyżowań zmienny.
Przekrój jednojezdniowy Z1/2+T, dwupasowy z tramwajem. Szer.
jezdni 7m. Obustronne chodniki i ścieżki rowerowe oddzielone od
jezdni rzędem drzew i ewent. pasem zieleni.
Należy rozważyć torowisko tramwajowe usytuowane w osi jezdni
oraz w pasie rozdzielającym jezdnie.
Rozstaw linii rozgraniczających min. 25 m, w rejonie skrzyżowań
zmienny.
Konieczna regulacja ogrodzeń dla obydwu przekrojów.
Należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów szczeg. do terenów
przeznaczonych pod nową zabudowę.
Ewent. przystanki autobusowe komunikacji publicznej w zatokach.
Dla skrzyżowań z ulicami G, Z i ewent. L należy projektować
kanalizację struktury kierunkowej ruchu.
Stanowi przewiązkę łączącą ul. Przekrój jednojezdniowy, dwupasowy. Szer. jezdni 7m.
Fromborską (12KD Z1/2) z nową Płk Obustronne chodniki i ścieżki rowerowe oddzielone od jezdni
Dąbka (08KD G2/2) i dalej z ul. pasem zieleni. Rozstaw linii rozgraniczających min. 20 m, w
07KD Z1/2 w pn. obszarze miasta na rejonie skrzyżowań zmienny. Należy dążyć do ograniczenia liczby
kierunku wsch.– zach.
zjazdów szczeg. do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę.
Ewent. przystanki autobusowe komunikacji publicznej w zatokach.
Dla skrzyżowań z ulicami G, Z i ewent. L należy projektować
kanalizację struktury kierunkowej ruchu.
Odcinki
nowoprojektowane
realizują
zasadę
obsługi
komunikacyjnej. Przebieg ostateczny określi plan miejscowy.
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07KD Z1/2
07KD Z/L1/2

Strumykowa – Dworkowa Obsługuje północne tereny miasta
wraz z drogą do ul.
oraz dzielnicę Próchnik łącząc ul.
Mazurskiej (10KD G2/2) . Fromborską 08KD G1/2 z Mazurską
10KD G2/2.

08KD Z1/2
08KD Z/L1/2

Warszawska-StawidłowaRadomska –
nowoprojektowana poza
miastem.

Komunikuje wsch. tereny miasta
(lewobrzeżne rz. Elbląg) od
połudnowego odcinka Trasy
Zachodniej (11KDG2/2) do
projektowanej (06KD G1/2) i dalej w
kierunku m. Bielnik Drugi.
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Przekrój jednojezdniowy, dwupasowy. Szer. jezdni 7m.
Obustronne chodniki i ścieżki rowerowe oddzielone od jezdni
pasem zieleni. Rozstaw linii rozgraniczających min. 20 m, w
rejonie skrzyżowań zmienny. Konieczna regulacja ogrodzeń.
Należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów szczeg. do terenów
przeznaczonych pod nową zabudowę.
Ewent. przystanki autobusowe komunikacji publicznej w zatokach.
Dla skrzyżowań z ulicami G, Z i ewent. L należy projektować
kanalizację struktury kierunkowej ruchu.
Ulica na odcinku ul. Strumykowej pełni funkcję ulicy lokalnej,
stwarzając możliwość korekty parametrów geometrycznych
(umożliwia obsługę terenu przyległego) w stosunku do ulicy
zbiorczej.
Przekrój jednojezdniowy, dwupasowy. Szer. jezdni 7m.
Obustronne chodniki i ścieżki rowerowe oddzielone od jezdni
pasem zieleni. Rozstaw linii rozgraniczających min. 20 m, w
rejonie skrzyżowań zmienny. Konieczna regulacja ogrodzeń.
Należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów szczeg. do terenów
przeznaczonych pod nową zabudowę.
Ewent. przystanki autobusowe komunikacji publicznej w zatokach.
Dla skrzyżowań z ulicami G, Z i ewent. L należy projektować
kanalizację struktury kierunkowej ruchu.
Projektuje się korektę przebiegu ulicy Warszawskiej na wlocie do
Trasy Zach. Przebieg ostateczny określi plan miejscowy. Ulica na
przebiegu przez Wyspę Spichrzów pełni funkcję ulicy lokalnej,
stwarzając możliwość korekty parametrów geometrycznych
(umożliwia obsługę terenu przyległego) w stosunku do ulicy
zbiorczej.
Należy ograniczyć wielkość masy pojazdów poruszających się po
odcinku Z/L.
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09KD Z1/2

ul. Legionów

Komunikuje północne tereny miasta
na kierunku pn. – poł od ul. Ogólnej
(05KD G2/2) do ul. Piłsudskiego
(04KD G2/2). Jest przedłużeniem ul.
Królewieckiej (09KDG).

10KD Z1/2

ul. Robotnicza

Komunikuje północne tereny miasta
na kierunku pn. – pd. od ul. Obr.
Pokoju (05KD Z1/2+T) do ul.
Browarnej (10KD G2/2+T).

11KD Z2/2
11KD Z1/2

ul. Zw. Jaszczurczego –
projektowana

11KD Z2/2 stanowi wsch. bok ringu
wokół centrum od Grota Roweckiego
(02KD G2/2+T) do Grunwaldzkiej
(01KD G2/2+T). Odcinek pozostały
obsługuje tereny usługowo-handlowe i
dz. Osiek do ul. Dojazdowej (04KD
Z1/2).
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Przekrój jednojezdniowy, dwupasowy. Szer. jezdni 7m.
Obustronne chodniki i ścieżki rowerowe oddzielone od jezdni
pasem zieleni. Rozstaw linii rozgraniczających min. 20 m. W
rejonie skrzyżowań zmienny. Konieczna regulacja ogrodzeń.
Należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów szczeg. do terenów
przeznaczonych pod nową zabudowę.
Ewent. przystanki autobusowe komunikacji publicznej w zatokach.
Konieczna przebudowa skrzyżowania z ul. Ogólną zwiększająca
kąt wlotu ul. Legionów do wartości min. 60°.
Dla skrzyżowań z ulicami G, Z i ewent. L należy projektować
kanalizację struktury kierunkowej ruchu.
Projektuje się korektę przebiegu wlotu ul. Legionów w ul.
Królewiecką. Przebieg ostateczny określi plan miejscowy.
Przekrój jednojezdniowy, dwupasowy. Szer. jezdni 7m.
Obustronne chodniki i ścieżki rowerowe oddzielone od jezdni
pasem zieleni. Rozstaw linii rozgraniczających min. 20 m. W
rejonie skrzyżowań zmienny. Konieczna regulacja ogrodzeń.
Należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów szczeg. do terenów
przeznaczonych pod nową zabudowę.
Ewent. przystanki autobusowe komunikacji publicznej w zatokach.
Dla skrzyżowań z ulicami G, Z i ewent. L należy projektować
kanalizację struktury kierunkowej ruchu.
Projektuje się korektę przebiegu wlotu w ul. Browarną. Przebieg
ostateczny określi plan miejscowy.
Przekrój dwujezdniowy o jezdniach jednokierunkowych. Szer.
jezdni -7m. Rozstaw linii rozgraniczających min. 30 m, w rejonie
skrzyżowań zmienny.
Przekrój jednojezdniowy, dwupasowy. Szer. jezdni 7m. Rozstaw
linii rozgraniczających min. 20 m., w rejonie skrzyżowań zmienny.
Konieczna regulacja ogrodzeń dla obydwu przekrojów.
Obustronne chodniki i ścieżki rowerowe oddzielone od jezdni
pasem zieleni.
Należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów szczeg. do terenów
przeznaczonych pod nową zabudowę.
Ewent. przystanki autobusowe komunikacji publicznej w zatokach.
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12KD Z1/2

13KD Z1/2

Dla skrzyżowań z ulicami G, Z i ewent. L należy projektować
kanalizację struktury kierunkowej ruchu.
Projektuje się korektę przebiegu ul. Zw. Jaszczurczego. Odcinek
projektowany realizuje zasadę obsługi komunikacyjnej. Przebieg
ostateczny w obydwu wypadkach określi plan miejscowy.
ul. Fromborska –ul.
Obsługuje tereny pn. miasta na Przekrój jednojezdniowy, dwupasowy. Szer. jezdni 7m.
projektowana
kierunku pn.-pd. od nowej Płk Dąbka Obustronne chodniki i ścieżki rowerowe oddzielone od jezdni
(08KD G1/2) do projektowanej (06 pasem zieleni. Rozstaw linii rozgraniczających min. 20 m., w
KD G1/2).
rejonie skrzyżowań zmienny. Konieczna regulacja ogrodzeń.
Należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów szczeg. do terenów
przeznaczonych pod nową zabudowę.
Ewent. przystanki autobusowe komunikacji publicznej w zatokach.
Dla skrzyżowań z ulicami G, Z i ewent. L należy projektować
kanalizację struktury kierunkowej ruchu.
Projektuje się korektę przebiegu wlotu w ul. nową Płk Dąbka.
Przebieg ostateczny określi plan miejscowy.
ul. Lotnicza – ul.
Jest średnicową trasą dla obszaru
Przekrój jednojezdniowy, dwupasowy. Szer. jezdni 7m.
Skrzydlata – węzeł Elbląg wyznaczonego linią kolejową i drogą Obustronne chodniki i ścieżki rowerowe oddzielone od jezdni
Lotnisko – Gronowo
ekspr. (01KD S2/3). Odchodzi od
pasem zieleni. Rozstaw linii rozgraniczających min. 20 m, w
Górne
węzła Elbląg Lotnisko w kierunku ul. rejonie skrzyżowań zmienny.
Grunwaldzkiej i Gronowa Górnego.
Konieczna regulacja ogrodzeń dla obydwu przekrojów.
Należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów szczeg. do terenów
przeznaczonych pod nową zabudowę.
Ewent. przystanki autobusowe komunikacji publicznej w zatokach.
Dla skrzyżowań z ulicami Z i ewent. L należy projektować
kanalizację struktury kierunkowej ruchu.
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14KD Z1/2

ul.Grottgera

Obsługuje wsch. tereny miasta a
jednocześnie jest fragmentem drogi
woj. nr 509: Elbląg – Młynary –
Orneta od Grunwaldzkiej (01KD
G2/2+T) do Łęczyckiej (02KD G2/2).

15KD Z1/2

ul. Junaków –
projektowana

Jest średnicową trasą na kier. wsch.zach. dla obszaru wyznaczonego linią
kolejową i drogą ekspr. (01KD S2/3).

16KD Z1/2

ul. Dąbrowskiego – nowa
Dąbrowskiego

Komunikuje pn. tereny Gronowa
Górnego z miastem. Przebiega w
tunelu pod drogą ekspr. (02KD S2/2)
do ul. Rawskiej (02KD G2/2).
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Przekrój jednojezdniowy, dwupasowy. Szer. jezdni 7m. Geometria
pozostałych elementów przekroju poprzecznego zależna od
istniejącej linii zabudowy.
Rozstaw linii rozgraniczających min. 20 m, w rejonie skrzyżowań
zmienny. Konieczna regulacja ogrodzeń.
Należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów szczeg. do terenów
przeznaczonych pod nową zabudowę.
Ewent. przystanki autobusowe komunikacji publicznej w zatokach.
Dla skrzyżowań z ulicami G, Z i ewent. L należy projektować
kanalizację struktury kierunkowej ruchu.
Przekrój jednojezdniowy, dwupasowy. Szer. jezdni 7m.
Obustronne chodniki i ścieżki rowerowe oddzielone od jezdni
pasem zieleni. Rozstaw linii rozgraniczających min. 18 m, w
rejonie skrzyżowań zmienny. Konieczna regulacja ogrodzeń.
Należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów szczeg. do terenów
przeznaczonych pod nową zabudowę.
Ewent. przystanki autobusowe komunikacji publicznej w zatokach.
Dla skrzyżowań z ulicami G, Z i ewent. L należy projektować
kanalizację struktury kierunkowej ruchu.
Przekrój jednojezdniowy, dwupasowy. Szer. jezdni 7m.
Obustronne chodniki i ścieżki rowerowe oddzielone od jezdni
pasem zieleni. Rozstaw linii rozgraniczających min. 20 m, w
rejonie skrzyżowań zmienny. Konieczna regulacja ogrodzeń.
Należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów szczeg. do terenów
przeznaczonych pod nową zabudowę.
Ewent. przystanki autobusowe komunikacji publicznej w zatokach.
Dla skrzyżowań z ulicami G, Z i ewent. L należy projektować
kanalizację struktury kierunkowej ruchu.
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17KD Z1/2

18KD Z1/2

19KD Z1/2

ul. projektowana –
Kościuszki – ul.
projektowana

Przewiązka łacząca ul. Sienkiewicza
(13KD G1/2+(T))
z Trasą
Wschodnią
(07KD G2/2)

Przekrój jednojezdniowy, dwupasowy. Szer. jezdni 7m.
Obustronne chodniki i ścieżki rowerowe oddzielone od jezdni
pasem zieleni. Rozstaw linii rozgraniczających min. 20 m, w
rejonie skrzyżowań zmienny. Konieczna regulacja ogrodzeń.
Należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów szczeg. do terenów
przeznaczonych pod nową zabudowę.
Ewent. przystanki autobusowe komunikacji publicznej w zatokach.
Dla skrzyżowań z ulicami G, Z i ewent. L należy projektować
kanalizację struktury kierunkowej ruchu.
ul. Traugutta – Moniuszki Umożliwia inną relację z terenów pn. i Przekrój jednojezdniowy, dwupasowy. Szer. jezdni 7m.
pn.-wsch. w rejon centrum miasta.
Obustronne chodniki i ścieżki rowerowe oddzielone od jezdni
pasem zieleni. Rozstaw linii rozgraniczających min. 20 m, w
rejonie skrzyżowań zmienny. Konieczna regulacja ogrodzeń.
Należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów szczeg. do terenów
przeznaczonych pod nową zabudowę.
Ewent. przystanki autobusowe komunikacji publicznej w zatokach.
Dla skrzyżowań z ulicami G, Z i ewent. L należy projektować
kanalizację struktury kierunkowej ruchu.
ul.SzymanowskiegoKomunikuje os. mieszkaniowe m.in. z Przekrój jednojezdniowy, dwupasowy. Szer. jezdni 7m.
Beniowskiego–
parkiem „Dolinka” i basenem na
Obustronne chodniki i ścieżki rowerowe oddzielone od jezdni
Konopnickiej
kierunku pn. – pd. od ul. Ogólnej
pasem zieleni. Rozstaw linii rozgraniczających min. 20 m, w
05KD G2/2+(T) do ul. Moniuszki
rejonie skrzyżowań zmienny. Konieczna regulacja ogrodzeń.
(18KD Z1/2).
Należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów szczeg. do terenów
przeznaczonych pod nową zabudowę.
Ewent. przystanki autobusowe komunikacji publicznej w zatokach.
Dla skrzyżowań z ulicami G, Z i ewent. L należy projektować
kanalizację struktury kierunkowej ruchu.
Należy przebudować skrzyżowanie z ul. Królewiecką uciąglając
relację Szymanowskiego – Beniowskiego.
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20KD Z1/2

ul. Gojawiczyńskiej

21KD Z1/2

ul. Jelenia Dolina

22KD Z1/2

ul. projektowana

Stanowi przewiązkę pomiędzy ul.
Fromborską (12KD Z1/2) i nową Płk
Dąbka (08KD G1/2).

Przekrój jednojezdniowy, dwupasowy. Szer. jezdni 7m.
Obustronne chodniki i ścieżki rowerowe oddzielone od jezdni
pasem zieleni. Rozstaw linii rozgraniczających min. 20 m, w
rejonie skrzyżowań zmienny. Konieczna regulacja ogrodzeń.
Należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów szczeg. do terenów
przeznaczonych pod nową zabudowę.
Ewent. przystanki autobusowe komunikacji publicznej w zatokach.
Dla skrzyżowań z ulicami G, Z i ewent. L należy projektować
kanalizację struktury kierunkowej ruchu.
Obsługuje tereny Parku
Przekrój jednojezdniowy, dwupasowy. Szer. jezdni 7 m (dop. 6 m).
Krajobrazowego od ul. Fromborskiej W obszarze zabudowanym obustronne chodniki i ścieżki rowerowe
(08KD G1/2) w kierunku m.
oddzielone od jezdni pasem zieleni, poza jednostronny chodnik z
Ogrodniki
towarzyszącą ścieżką rowerową. Rozstaw linii rozgraniczających
min. 20 m. W rejonie skrzyżowań zmienny. Konieczna regulacja
ogrodzeń.
Należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów szczeg. do terenów
przeznaczonych pod nową zabudowę.
Ewent. przystanki autobusowe komunikacji publicznej w zatokach.
Dla skrzyżowań z ulicami G, Z i ewent. L należy projektować
kanalizację struktury kierunkowej ruchu.
Obsługuje tereny Modrzewiny na
Przekrój jednojezdniowy, dwupasowy. Szer. jezdni 7 m.
kierunku zach. – wsch. od ul.
Obustronne chodniki i ścieżki rowerowe oddzielone od jezdni
Mazurskiej (10KD G2/2) do nowej
pasem zieleni. Rozstaw linii rozgraniczających min. 20 m, w
Płk Dąbka (08KD G2/2+(T)) i dalej w rejonie skrzyżowań zmienny. Konieczna regulacja ogrodzeń.
kierunku wsch.
Należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów szczeg. do terenów
przeznaczonych pod nową zabudowę.
Ewent. przystanki autobusowe komunikacji publicznej w zatokach.
Dla skrzyżowań z ulicami G, Z i ewent. L należy projektować
kanalizację struktury kierunkowej ruchu.
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23KD Z1/2

ul. Kalinowa –
projektowana

Stanowi przewiązkę łączącą pn. –
wsch. odcinek ul. Królewieckiej
(07KD G1/2) z ul. Łęczycką (14KD
G1/2). Umożliwia relację z kierunku
Milejewa i płn-wsch. obszau miasta w
kier. Młynar a jednocześnie z węzłem
na drodze ekspr. S-22.

24KD Z1/2

ul. projektowana

Stanowi przewiązkę łączącą 01KD
Z1/2 (przedłużenie ul. Tysiąclecia w
kier. wsch.) z 11KD G1/2 (istniejąca
droga krajowa nr 22).

KD L1/2
(ulice wybrane)

ulice istniejące i
projektowane,

ULICE LOKALNE
Komunikują osiedla mieszkaniowe,
przemysłowo – składowe, tereny
rekreacji itp. z układem
podstawowym.
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Przekrój jednojezdniowy, dwupasowy. Szer. jezdni 7 m, w
obszarze zabudowanym obustronne chodniki i ścieżki rowerowe
oddzielone od jezdni pasem zieleni, poza, jednostronny chodnik z
towarzyszącą ścieżką rowerową. Rozstaw linii rozgraniczających
min. 25 m. W rejonie skrzyżowań zmienny. Konieczna regulacja
ogrodzeń.
Należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów szczeg. do terenów
przeznaczonych pod nową zabudowę.
Ewent. przystanki autobusowe komunikacji publicznej w zatokach.
Dla skrzyżowań z ulicami G, Z i ewent. L należy projektować
kanalizację struktury kierunkowej ruchu.
Przekrój jednojezdniowy, dwupasowy. Szer. jezdni 7 m, w
obszarze zabudowanym obustronne chodniki i ścieżki rowerowe
oddzielone od jezdni pasem zieleni, poza, jednostronny chodnik z
towarzyszącą ścieżką rowerową. Rozstaw linii rozgraniczających
min. 25 m. W rejonie skrzyżowań zmienny. Konieczna regulacja
ogrodzeń.
Należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów szczeg. do terenów
przeznaczonych pod nową zabudowę.
Ewent. przystanki autobusowe komunikacji publicznej w zatokach.
Dla skrzyżowań z ulicami G, Z i ewent. L należy projektować
kanalizację struktury kierunkowej ruchu.
Przekrój jednojezdniowy, dwupasowy. Szer. jezdni 6 m, w
obszarze zabudowanym obustronne chodniki oddzielone od jezdni
pasem zieleni, ewentualnie rzędem drzew, poza obszarem
zabudowanym chodnik jednostronny.
Rozstaw linii
rozgraniczających min. 14 m, w rejonie skrzyżowań zmienny.
Konieczna regulacja ogrodzeń.
Ewent. przystanki autobusowe komunikacji publicznej w zatokach.
Dla skrzyżowań z ulicami G, Z i ewent. L należy projektować
kanalizację struktury kierunkowej ruchu.
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3.2 Sieć tramwajowa
Studium przewiduje rozwój sieci tramwajowych. Nowe linie zostały opisane przy
konkretnych adresach ulic w pkt. 3.1.
W priorytetach przewiduje się realizację następujących linii:
- w ciągu ulic: Plac Konstytucji – Grota Roweckiego – 12 Lutego o dł. ok. 1,1 km,
- w ul. Mazurskiej i Odrodzenia o dł. ok. 2,1 km,
- w ciągu ulic: Królewiecka – Fromborska – Ogólna (pętla) o dł. ok. 1,5 km,
- w ciągu ulic: Tysiąclecia – Rycerska o dł. ok. 1,0 km.
Sieć preferowana wynosi 5,7 km. Długość sieci w mieście wyniosłaby 40,7 km (obecnie 35,0
km).
Lokalizację innych nowych linii zostanie rozstrzygnięta po analizach napełnień.
Przewiduje się wzrost prędkości eksploatacyjnej z obecnej 12,4 km/h do 16,3 km/h.
Należy dążyć do integracji transportu publicznego z indywidualnym, uzyskując w ten sposób
pożądany podział przewozów pasażerskich. Wg wskaźników wyznaczonych przez organy
Unii Europejskiej tendencja zrównoważonego rozwoju zadań przewozowych powinna
kształtować się w proporcji:
•
75% - transport publiczny,
•
25% - samochody osobowe.
Rozwój motoryzacji indywidualnej i popularność tego rodzaju transportu koryguje powyższe
proporcje. Podział minimalny, jako optymalny (przynajmniej w okresie obowiązywania
studium) przyjęto:
•
50% - transport publiczny,
•
50% - samochody osobowe.

3.3 Sieć ruchu pieszego
Dwustronne ewent. jednostronne chodniki zostały opisane w pkt. 3.1. Przewiduje się
realizację sieci samodzielnych ciągów pieszych, ewent. pieszo – jezdnych w obrębie Starego i
Nowego Miasta (centrum). Projektuje się również przejścia podziemne pod głównymi
arteriami komunikacyjnymi:
- pod ul. Rycerską (10KD G2/2+(T)) w przedłużeniu ul. Mostowej - Rzeźnicka (Stare
Miasto), komunikując relacje piesze z ulic 1 Maja i Giermków,
- pod ul. Grunwaldzką (01KD G2/2+T) do istn. przejścia podziemnego w obrębie
dworca PKP i dalej do ul. Lotniczej,
- pod ul. Grunwaldzką (01KD G2/2+T) od rejonu Pl. Grunwaldzkiego do terenów
handlowo – usługowych.
Ponadto przewiduje się budowę nadziemnego przejścia pieszego nad ul. Hetmańską (08KD
G1/4) od pasażu handlowego (w przedłużeniu ul. Bałuckiego) do ul. Giermków.

3.4 Sieć ruchu rowerowego
Sieć ruchu rowerowego ulicznego
Dwustronne ewent. jednostronne ścieżki rowerowe przyuliczne zostały opisane w pkt.
3.1.

Sieć ruchu rowerowego rekreacyjnego
Projektuje się zindywidualizowaną sieć ścieżek rowerowych o charakterze
rekreacyjnym. Przebiegają one głównie w obszarze Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Jez.
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Drużna przenikając przede wszystkim poprzez układ uliczny (nie wyłącznie) w centralny
obszar miasta.
W układzie powyższym wyodrębniono projektowaną międzynarodową ścieżkę rowerową
(Berlin – Królewiec), oznaczoną na rysunku symbolem 1KR. Ścieżka ta z kierunku Malbork
przechodzi przez Stare i Nowe Miasto, a wzdłuż rz. Kumieli trafia do Parku Bażantarnia
prowadząc dalej do Fromborka.
Pozostałe projektowane ścieżki oznaczono symbolem 2KR.
Ścieżkę istniejącą oznaczono symbolem 3KR.
W planach miejscowych należy wyodrębnić w szczególności miejsca parkowania rowerów,
biwakowania, pola namiotowe.

3.5 Parkingi
Problem parkowania dotyczy zwłaszcza strefy centrum miasta (Stare i Nowe Miasto) i
ewentualnie jego obrzeża. W chwili obecnej funkcjonują parkingi terenowe dając ok. 410
stanowisk postojowych. Niewiele większą ilość stanowisk, trudnych do wyliczenia, daje
parkowanie przykrawężnikowe.
Dla potrzeb centrum i śródmieścia powiększenie ilości powierzchni parkingowych przy
obecnym zainwestowaniu w zasadzie jest niemożliwe.
Poprawienie komfortu obsługi parkingowej dla samochodów osobowych powinno polegać na
radykalnym zwiększeniu powierzchni postojowych parkingów ogólnodostępnych,
wielopoziomowych. Ideałem jest ich lokalizacja na obrzeżu obszaru, względnie jego otulinie.
Zaleca się zapewnienie w tego rodzaju obiektach około 2000 miejsc postojowych (6 – 7
obiektów o minimalnej pojemności ok. 300 m.p./obiekt).
W odniesieniu do strefy peryferyjnej miasta zaleca się lokalizowanie bezpłatnych parkingów
typu „park and ride” w rejonach pętli tramwajowych i autobusowych na obrzeżu miasta
(zlokalizowanych przy wylotach szczeg. dróg krajowych i wojewódzkich) oraz dworców PKS
i PKP, tworząc zintegrowane węzły przesiadkowe.

3.6 Sieć kolejowa
Nie ma podstaw by spodziewać się rozwoju przewozów pasażerskich koleją w
najbliższych latach. Stworzono raczej tendencję zastąpienia pociągów pasażerskich
autobusami szynowymi dla relacji o niskiej frekwencji pasażerów. Dotyczy to relacji: Elbląg
– Braniewo.
Należy liczyć się z ewent. wzrostem atrakcyjności połączeń kolejowych do Królewca,
szczególnie w okresie letnim.
Projektuje się wahadłową trasę szynobusową po istn. torowisku, obsługującą obszar miasta.
W związku z tym zaprojektowano dodatkowe przystanki kolejowe, mianowicie:
•
„Elbląg – Lotnisko” w rejonie wiaduktu projektowanej trasy (04KD Z1/2),
•
„Elbląg – Osiek” w rejonie skrzyżowania ul. projektowanej (23KD Z1/2) z ul.
Malborską,
•
„Elbląg – Zawodzie” w rejonie istn. ul. Nizinnej,
•
„Elbląg – Żuławy” w rejonie Trasy Unii Europejskiej (04KD G2/2),
•
„Elbląg – Zawada” w rejonie skrzyżowania ul. Mazurskiej (10KD G2/2) z ul.
Odrodzenia (05KD G2/2),
•
„Elbląg – Port” w rejonie skrzyżowania ul. Mazurskiej (10KD G2/2) z projektowaną
trasą (06KD G2/2).
Miasto skomunikowane jest siecią linii o zasięgu międzyregionalnym i regionalnym:
•
01KK - linia międzyregionalna: Białystok, Kaliningrad–Elbląg–Szczecin,
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•
•

w obrębie miasta relacja dwutorowa, zelektryfikowana. Dla szynobusów
przewidziano dodatkowe przystanki „Elbląg – Lotnisko” i „Elbląg – Osiek”;
02KK - linia regionalna Elbląg – Braniewo, jednotorowa,
niezelektryfikowana. Dla szynobusów przewidziano dodatkowe przystanki
„Elbląg – Zawodzie”, „Elbląg – Żuławy”, „Elbląg – Zawada”, „Elbląg – Port”;
03KK - projektowane torowisko komunikujące relację 02KK z 01KK w
kierunku Malborka w pd. – zach. części miasta;

3.7 Lotnisko.
Dotychczasowa funkcja lotniska jako sportowego, powinna być poszerzona o możliwość
wprowadzenia czarterowych przewozów pasażerskich. Wiąże się to z całkowitą modernizacją
płyty i budową miejsca odpraw pasażerskich według obowiązujących standardów lotnictwa
cywilnego.
Lokalizacja istniejącego lotniska, która oddalona jest od centrum miasta o 8 min. jazdy
samochodem, wskazuje na wysoką wartość tego terenu.

3.8 Wnioski końcowe.
Determinantami rozwoju systemu komunikacyjnego m. Elbląga są:
•
polityka zrównoważonego rozwoju,
•
nowe obszary miasta przeznaczone do urbanizacji,
•
kształtowanie nowoczesnego układu powiązań sieci, podnoszącego komfort obsługi
komunikacyjnej jako programu minimum, poprzez:
- kształtowanie powiązań pieszych w obszarze Starego i Nowego Miasta wraz z
budową podziemnego przejścia pod ul. Rycerską (10KD G2/2+(T)),
- budowę ul. Zw. Jaszczurczego (11KD Z2/2) jako domknięcia ringu centrum miasta,
dł. ok. 0,45 km,
- budowę Trasy Zachodniej (11KD G2/2), dł. ok. 2,7 km,
- budowę Trasy Wschodniej, tj. ciągu ulic: Rawska – Łęczycka – tunel – nowy
odcinek – płn. Kościuszki – płn. Królewiecka (02KD G1/2 i 07KD G1/2, 07KD
G2/2), dł. nowego odcinka ok. 2,5 km,
- przedłużenie ul. Tysiąclecia (01KD G2/2) do Trasy Zachodniej (11KD G2/2) o dł.
ok. 0,5 km i dalej do ulicy 04KD G2/2 i 06KD G1/2 projektowaną ulicą 01KD Z1/2
o dł. ok. 5,2 km (razem 5,7 km),
- budowę Trasy Południowej 04KD Z1/2 dł. ok. 4,5 km i wiaduktów nad koleją,
- przedłużenie ul. Płk Dąbka o dł. ok. 3,7 km,
- budowę nowych tras tramwajowych, szczególnie w ulicach: Ogólna, Fromborska i
Królewiecka.
Ze względu na przewidywany wskaźnik motoryzacji wynoszący ok. 390 sam. osob./1000
mieszkańców (obecnie 284 s.o./1000M) rozwój układu komunikacyjnego we wszystkich jego
składowych (ruch kołowy, tramwajowy, rowerowy i pieszy) jest podstawowym elementem
strategii rozwoju.
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4 PROJEKTY
ROZBUDOWY
TECHNICZNEJ

SYSTEMÓW

INFRASTRUKTURY

Podstawą wykonania projektów była prognoza rozwoju demograficznego oraz projekt
ustaleń kierunków rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta w latach 2005 –
2020, a także diagnoza obecnego poziomu startowego. Poziom ten określono oceniając
sprawność i przydatność urządzeń i przewodów istniejących systemów oraz rezerwy w
zakresie zaspokajania zwiększonych potrzeb w poszczególnych rejonach miasta.

4.1 Zaopatrzenie w wodę
Oceniając obecnie funkcjonujący system zaopatrzenia w wodę, stwierdzono, że
dostarczana ilość wody zaspokaja obecne zapotrzebowanie, wykazuje nawet rezerwy.
Natomiast poprawa jakości i dostosowanie jej do wymogów UE jest przedmiotem obecnie
realizowanego projektu w ramach programu ISPA, pn. „Zaopatrzenie w wodę pitną w
Elblągu”. Projekt stwierdza, że intensyfikacja zabudowy w dzielnicach obecnie
zainwestowanych przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości osób/1 mieszkanie nie będzie
powodowała konieczności rozbudowy sieci i jej wymiany na sieć o wyższych parametrach.
Budowa nowej sieci oraz dwóch zbiorników (Modrzewina natomiast Krasny Las) będzie
związana z realizacją nowej dzielnicy Modrzewina oraz rozbudową osiedli w północnej
części miasta (Krasny Las, Bielany, Próchnik).

4.2 Odprowadzanie ścieków sanitarnych
Projekt stwierdza, że istniejąca oczyszczalnia ścieków posiada odpowiednią
przepustowość i nie wymaga rozbudowy do 2020 r. Rozbudowy sieci nie wymagają również
w zasadzie dzielnice centralne i obecnie zabudowane. Niezbędna jest budowa głównego
kolektora z Próchnika przez Krasny Las i Modrzewinę Południe do oczyszczalni oraz
włącznie nowych kolektorów z Milejewa przez Dąbrowę, z Bielan, z Rubna, z osiedla
Sadyba i Europarku oraz z Zawodzia do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

4.3 Odprowadzanie wód opadowych i ochrona przeciwpowodziowa
Problem skutecznego odprowadzania wód opadowych i zabezpieczenia mieszkańców i
majątku przed powodzią jest jednym z najważniejszych na obszarze Elbląga. Tereny
sąsiadujące z rzeką Elbląg oraz w dolinach strumieni spływających z Wysoczyzny (Kumiela,
Srebrny Potok, Babica, Kamienica, Rubianka, Terkawka) są bezpośrednio zagrożone
powodzią. Tereny żuławskie w obrębie miasta obejmujące dzielnicę Zawodzie, częściowo
Rubno, rejon lotniska są potencjalnie zagrożone. Wynika to z obiektywnych uwarunkowań
przyrodniczo-technicznych i położenia miasta na styku Żuław i Wysoczyzny.
Sposobom rozwiązania wymienionych problemów poświęcono liczne prace badawcze i
koncepcje techniczne, które zostały przeanalizowane w niniejszym „Studium”.
Dla obszaru portu należy założyć utworzenie i utrzymanie ochrony przeciwpowodziowej
(od strony rzeki Elbląg) przed wodą co najmniej 200 – letnią. Poziom ochrony
przeciwpowodziowej pozostałych części miasta należy zróżnicować odpowiednio do poziomu
zainwestowania i wartości zabudowy (np. wartości historycznej). Należy przyjąć wysokość
korony wałów przeciwpowodziowych na rzędnej minimalnej + 2,80 m n.p.m.
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Ponadto w planach miejscowych dla obszarów potencjalnie zagrożonych powodzią powinny
być ustalone szczegółowe zasady przebudowy systemów melioracyjno
–
przeciwpowodziowych oraz minimalny poziom posadowienia budynków.
Dla całego obszaru portowego należy założyć – w odniesieniu do wód opadowych i
roztopowych – przed wprowadzeniem do odbiornika oczyszczenie w separatorach substancji
ropopochodnych i podczyszczalnikach zaprojektowanych dla przejmowania opadów o
częstości występowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut, lecz o ilości nie mniejszej niż
powstającej z opadów o natężeniu 77 litrów na 1 sekundę na 1 hektar.
Optymalnym rozwiązaniem zabezpieczenia przed powodzią miasta Elbląga od strony
rzeki Elbląg mogłaby być budowa wrót sztormowych w Nowakowie. Budowlę tę należałoby
połączyć z budową mostu zwodzonego. Zabezpieczy to przed powodzią od strony wód
Zalewu nie tylko miasto Elbląg, ale całą zalewnię rzeki Elbląg powyżej Nowakowa. W
powyższym celu należy opracować nową koncepcję razem ze studium wykonalności.
Zabezpieczenie przed powodzią od strony rzeki Kumieli i rzeki Babicy wymaga budowy
zbiorników przeciwpowodziowych w dolinach tych rzek. Część z nich może jednocześnie
posiadać funkcję rekreacyjno-sportową. Szczególnie dotyczy to zespołu zbiorników w
Europarku.
Kierunki rozwoju systemów wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta
Elbląga przedstawia rysunek nr 1 w rozdziale 7.

4.4 Zaopatrzenie w energię elektryczną
Oszacowano, że do 2020 r. zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrośnie o ok. 15%
w stosunku do zapotrzebowania obecnego. Energia dostarczana jest liniami 110 kV z
Gdańska, Olsztyna i Grudziądza i nie zakłada się zmiany źródła dostaw w energii. Do 2020 r.
nie przewiduje się potrzeby budowy samodzielnego GPZ 400/110 kV w rejonie Elbląga.
Natomiast niezbędne jest utrzymanie dla linii 110 kV, łączącej EC – Elbląg z projektowaną
w rejonie Elbląga stacją 400/110 kV, pasów ograniczonego inwestowania.
Zróżnicowany wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w odrębnych rejonach
miasta jednoznacznie wskazuje na potrzebę budowy nowego GPZ 110/15 kV – Północ.
Obecnie istniejące GPZ 110/15 kV – Wschód, GPZ 110/15 kV – Zachód oraz GPZ 110/15
kV – Zamech i GPZ 110/15 kV – EC nie są w stanie zapewnić sprawnego zaopatrzenia
dzielnic północnych tj. terenów Modrzewiny, Bielan, Dąbrowy, Krasnego Lasy i Próchnika.
Lokalizacja GPZ 110/15 kV – Północ została ustalona w planie miejscowym.
Planowany rozwój sieci elektroenergetycznej obrazuje rysunek nr 2 w rozdziale 7.

4.5 Zaopatrzenie w energię cieplną
Zaopatrzenie w energię cieplną odbywa się obecnie z różnych źródeł, w tym ze źródeł
ogólnomiejskich tj. EC Elbląg, ciepłowni rejonowej na Osieku oraz kotłowni
indywidualnych gazowych, olejowych, elektrycznych, kominków norweskich oraz innych.
Wyboru źródła ciepła dokonują poszczególni odbiorcy, dlatego też oferta winna opierać
się na rzetelnej analizie efektywności ekonomicznej tak, aby minimalizować koszty
inwestycji komunalnych przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad ochrony powietrza
atmosferycznego.
Na podstawie prognozy rozmieszczenia mieszkań i miejsc pracy określono bilans potrzeb
cieplnych w poszczególnych rejonach miasta. W oparciu o analizę efektywności różnych
źródeł ciepła w zróżnicowanych uwarunkowaniach określono optymalne sposoby
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zaopatrzenia w ciepło (rys. 3, rozdz. 7). Pozwoli to na dokonanie prognozy rozwoju
komunalnej infrastruktury cieplnej do 2020 r.

4.6 Utylizacja odpadów
Problem utylizacji odpadów został w Elblągu rozwiązany poprzez budowę Zakładu
Utylizacji Odpadów oraz selektywną ich zbiórkę. Obecnie zgodnie z Planem Gospodarki
Odpadami uchwalonym przez Radę Miejską w Elblągu w 2005 r. przewidziano konieczność
rozbudowy ZUO oraz doskonalenie systemu utylizacji i recyklingu.

4.7 Telekomunikacja
System telekomunikacji funkcjonuje w mieście w ramach trzech firm telefonii
przewodowej i czterech firm telefonii bezprzewodowej. Wszystkie firmy są wobec siebie
konkurencyjne, a każda z nich posiada własną infrastrukturę techniczną.
Obecnie brak jest prawnych skutecznych instrumentów koordynacji rozbudowy tej
infrastruktury. W studium rozpoznano problem, ale nie zaproponowano rozwiązania.

5 KIERUNKI KSZTAŁTOWANIA SIĘ STRUKTURY MIASTA W LATACH
2005 – 2020
5.1 Kryteria wyboru kierunków rozwoju przestrzennego
Rozwój struktury przestrzennej miasta powinien być zrównoważony i wynikać z
konkretnych potrzeb społecznych. Zrównoważony rozwój rozumiany jako równoważenie
zasobów przyrodniczych i przestrzeni urbanizowanych oraz organizacji przestrzeni społecznej
i wymiarów ekonomicznych stał się podstawą kreowania nowych polskich standardów.1 Rolę
standardów urbanistycznych odniesiono do czterech następujących zasad koncepcji
zrównoważonego rozwoju:2
Z1 – zrównoważone użytkowanie zasobów przyrodniczych z zachowaniem pojemności i
odnawialności środowiska; rolą standardów jest ograniczenie antropopresji z obszarów
miejskich na środowisko przyrodnicze,
Z2 – zrównoważone gospodarowanie przestrzenią z
zachowaniem
elastyczności
przyrodniczych funkcjonalności struktur miejskich; rolą standardów jest ujawnienie
możliwości transformacji terenów już zabudowanych poprzez intensyfikacje z
zachowaniem zróżnicowań funkcjonalnych, modernizacji, rewitalizacji oraz
polifunkcjonalności przyrodniczych w celu obniżenia zapotrzebowania na transport
miejski i energię,
Z3 – zrównoważona organizacja przestrzeni społecznych z zachowaniem sprawiedliwego
dostępu do zasobów publicznych; rolą standardów urbanistycznych jest ochrona
tożsamości kulturowej oraz tworzenie warunków do rozwoju ośrodków cenotwórczych,
Z4 – zrównoważony rozwój ekonomiczny struktur miejskich sprzyjający redukcji zużycia
energii i środków publicznych związanych z rozwojem infrastruktury technicznej i

1

T. Sumień, Idea zrównoważonego rozwoju w nowym systemie standardów urbanistycznych
[w:] Człowiek i środowisko 22(1), IGPiK Warszawa 1998
2
B.J. Bańkowska, Wytyczne do określania standardów urbanistycznych dla elementów
struktury przestrzennej miasta Elbląga (ekspertyza autorska), 2004
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transportowej; rolą standardów jest tworzenie możliwości rozwoju miasta zwartego o
krótkich odległościach.
Rozwój musi więc odbywać się w sposób racjonalny, tzn. zgodny z zasadą optymalizacji
kosztów.
Potrzeby społeczne dotyczące rozwoju struktury przestrzennej w zakresie terenów
mieszkaniowych wyznaczają wieloletnie prognozy zmian w zaludnieniu miasta i w ilości
gospodarstw domowych, a także dążenie do poprawy standardów powierzchni użytkowej,
przypadającej na jednego mieszkańca.
Optymalna ekonomicznie rozbudowa miasta wymaga sporządzenia głębokiej analizy jego
obecnej struktury oraz oceny racjonalności jej wykorzystania dla głównych aktywności
społecznych, tj. mieszkania, pracy, obsługi i wypoczynku. Obecne funkcjonowanie terenów
zurbanizowanych wymaga wyboru właściwych mierników, które mogłyby umożliwić
porównanie standardów struktur różnych miast, a przez to określenie stopnia racjonalizacji
struktury Elbląga na tle innych miast. Najistotniejsze znaczenie dla diagnozowania,
programowania i projektowania zrównoważonego rozwoju struktur miejskich mają standardy
pozwalające na optymalizowanie przestrzeni zurbanizowanych. Najczęściej stosowane są:3
 standardy użytkowania zasobów kubaturowych określające relacje „użytkownik – obiekt”;
pozwalają na ocenę różnorakich potrzeb społecznych; ich cechą jest wielka zmienność
wynikająca z niestabilnej sytuacji społecznej,
 standardy gęstości, określające relacje „użytkownik – teren”; są pochodną standardów
grupy pierwszej, ich cechą jest także wielka zmienność,
 standardy określające relacje „obiekt – zasób”; charakteryzują genezę zasobów i jakości
zabudowy; mają charakter stabilny, ale są bardzo trudne do uzyskania,
 standardy gęstości zabudowy, określające relacje „obiekt – teren”, pozwalają na ocenę
efektywności użytkowania przestrzeni oraz na porównanie z pożądanymi do osiągnięcia
przyszłymi standardami; jest to najbardziej stabilna grupa wskaźnikowa, której ranga w
gospodarce rynkowej sukcesywnie rośnie.
Ocena funkcjonowania miasta wymaga również odczytania jego struktury wewnętrznej
oraz znalezienia takiego systemu odniesień przestrzennych, który pozwalałby na odpowiednie
diagnozowanie, prognozowanie, planowanie i projektowanie poszczególnych elementów tej
struktury. Optymalny dla miejskich struktur zurbanizowanych dużych i średnich miast jest
system trójpoziomowy, w którym:4
 struktury najniższego poziomu, określane zamiennie strukturami elementarnymi lub
drobnoziarnistymi, komunikować się powinny z połączoną bazą informacyjną o terenie
(baza geodezyjna) oraz zasobach (baza WUS);
 struktury lokalne poziomu pośredniego, oparte na analizie jednostek morfogenetycznych
traktowane są jako pośredni poziom wyróżnień;
 struktury ogólnomiejskie najwyższego poziomu pozwalają na definiowanie ogólnych
zasad zagospodarowania – są to strefy funkcjonalno – strukturalne.
Za jednostki struktury elementarnej przyjęto obwody spisowe według NSP 2002.
Jednostki struktury lokalnej niższego rzędu stanowią zespoły mieszkaniowe obejmujące
jednorodne rodzaje zabudowy pod względem cech fizjonomicznych i okresów realizacji,
natomiast za jednostki struktury lokalnej wyższego rzędu przyjęto obszary znajdujące się w
granicach poszczególnych stref funkcjonalno – strukturalnych. Jednostki struktury lokalnej
wyższego rzędu tworzą zwarty układ jednostek przestrzennych, których granice łączą się ze
sobą, dając tym samym dokładną analizę przestrzeni całego miasta, obejmując:
3
4

ibidem
ibidem
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 jednostki struktury lokalnej niższego rzędu – zespoły mieszkaniowe,
 tereny rekreacyjno – wypoczynkowe (zieleni urządzonej, cmentarze, ogrody działkowe),
 tereny usług publicznych z dużym udziałem zieleni (usługi sportu, oświaty i nauki,
zdrowia, kultury),
 tereny usług centrotwórczych (usługi administracji publicznej, komercyjne, inne),
 tereny leśne,
 grunty orne.
Dla każdej z powyższych jednostek sporządzono karty informacyjne obszaru, które
stanowią wyciągi ze Studium zawierające ustalenia i informacje na temat danej jednostki
struktury lokalnej wyższego rzędu, a mianowicie:
 oznaczenie obszaru (oznaczenie strefy funkcjonalno – przestrzennej, numer jednostki,
symbol funkcji dominującej)
 powierzchnia obszaru
 liczba ludności
 ogólna charakterystyka jednostki – użytkowanie
 zasady polityki przestrzennej (stan ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska
przyrodniczego i kulturowego, kierunki rozwoju)
 opis dominujących funkcji.
Podział miasta na jednostki przedstawia rysunek nr 11 w rozdziale 7, natomiast plansza
obrazująca rozmieszczenie, oznaczenie oraz ustalenia dla jednostek struktury lokalnej
wyższego rzędu stanowi Załącznik Nr 7a, a w/w karty informacyjne dla każdej z nich
znajdują się w rozdziale nr 6 niniejszego opracowania.
Najwyższy poziom struktury miasta zajmują strefy funkcjonalno – strukturalne.
W pracach nad uwarunkowaniami rozwoju Elbląga wyodrębniono następujące strefy
funkcjonalno – strukturalne:
 strefę centralną
 strefę śródmiejską
 strefę historycznych przedmieść
 strefę zabudowy osiedlowej
 strefę zabudowy peryferyjnej.
Zgodnie z oceną pojemności terenów obecnie zainwestowanych w Elblągu,
przeprowadzoną na podstawie porównania z miastami europejskimi średni standard
efektywności wykorzystania terenów zagospodarowanych w Elblągu wynosi 169m2/os, przy
czym w miastach europejskich standard ten wynosi 125 m2/os. Oznacza to, iż na obszarze
terenów zagospodarowanych występują znaczne rezerwy terenu.
Kolejnym problemem rozwoju Elbląga jest trwający już proces restrukturyzacji i
stopniowej zmiany funkcji położonych centralnie terenów przemysłowych. Znaczne
fragmenty terenów i obiektów poprzemysłowych nie mają obecnie wartości jako obiekty
produkcyjne, natomiast ich położenie i walory architektoniczno – przestrzenne winny być
wykorzystane dla szeroko pojętych usług handlowych, rzemieślniczych i logistycznych.
Proces ten należy wspomagać poprzez działanie miasta w zakresie modernizacji
infrastruktury zewnętrznej.
Potrzeby w zakresie rozwoju terenów mieszkaniowych oraz terenów dla lokalizacji
nowych miejsc pracy nie mieszczą się jednak w ramach dotychczasowej struktury terenów
zurbanizowanych miasta. Wymaga to dokonania wyboru optymalnego nowego kierunku
rozwoju zewnętrznego tej struktury. Optymalizacja kosztów wymaga ograniczenia frontu
rozwoju na zewnątrz i skłania do wyboru kierunku priorytetowego, gdyż mało realna byłaby
jednoczesna budowa wiązek infrastruktury w kilku kierunkach. Wybór kierunku rozwoju
zewnętrznego winien oprzeć się na kilku zasadniczych kryteriach, do których należą:
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własność terenu
uwarunkowania przyrodnicze
wartości kulturowe
położenie komunikacyjne; odległość od centrum
długość magistralnych przewodów infrastruktury technicznej
warunki techniczne lokalizacji zabudowy
koszty posadowienia budynków
warunki klimatyczno-zdrowotne
bezpieczeństwo zamieszkania mieszkańców
bezpieczeństwo podmiotów gospodarki narodowej.

5.2 Wybór optymalnego kierunku rozwoju przestrzennego struktur osadniczych
Analizy spełnienia określonych w pkt. 5.1 kryteriów wyboru kierunków rozwoju
przestrzennego jednoznacznie wskazują, że równorzędnymi (ze względu na znaczenie) będą
w latach 2005 – 2020 dwa kierunki:
 rozwój jakościowy istniejącej struktury osadniczej;
 rozwój nowych przestrzennych struktur osadniczych.
Jednym z priorytetów rozwoju Elbląga winien być rozwój do wewnątrz, czyli
optymalizacja wykorzystania obecnej struktury terenów zurbanizowanych – pozwalająca na
minimalizację kosztów nowych tras magistralnych infrastruktury technicznej. Rozwój „do
wewnątrz” wiąże się z rewitalizacją obszarów zdegradowanych społecznie i technicznie, tj. z
radykalną poprawą jakości zamieszkania i obsługi na terenach centralnie położonych, a więc
nie wymagających wielkich inwestycji infrastrukturalnych. Intensyfikacji zabudowy na tym
obszarze nie będzie towarzyszył wzrost liczby ludności w związku z poprawą standardu
zamieszkania i zmiany struktury mieszkań.
Rozwój ten będzie się wiązał ze znaczną intensyfikacją wykorzystania terenu przez
zabudowę. Obecny standard Elbląga wynoszący 169 m2 powierzchni zainwestowanej brutto
na 1 mieszkańca winien zbliżyć się do średniego standardu miast zachodnio-europejskich tj.
125 m2/1 mieszkańca. Jest oczywiste, że rozwój „do wewnątrz” będzie mógł odbywać się
stopniowo poprzez przekształcenia i porządkowanie poszczególnych kwartałów zabudowy.
Będzie on również wymagał znacznych nakładów na modernizację i rozbudowę lokalnych
fragmentów systemów infrastruktury technicznej. Warunki zamieszkania na terenach stref
centralnej, śródmiejskiej oraz historycznych przedmieść będą związane z pewnymi
ograniczeniami w dostępie do środowiska naturalnego, a także uciążliwościami takimi jak:
hałas, zapylenie, problemy parkowania itp. Ograniczenia te będą rekompensowane
łatwiejszym dostępem do usług i elementów infrastruktury. W sytuacji, kiedy mieszkanie
stało się towarem, miasto winno proponować obecnym i przyszłym mieszkańcom
zróżnicowaną lokalizacyjnie ofertę mieszkaniową, obejmującą zarówno zainwestowane
obecnie tereny położone centralnie, jak i wtopione w zieleń tereny peryferyjne.
Między innymi dlatego uznano, że drugim równorzędnym kierunkiem rozwoju
pozwalającym na zlokalizowanie ok. 55% nowych mieszkań będzie budowa nowych osiedli
na terenach peryferyjnych położonych na zalesionym stoku Wysoczyzny Elbląskiej.
Podobny problem, jak z rozwojem struktur mieszkaniowych, występuje przy szukaniu
optymalnego kierunku rozwoju kompleksów miejsc pracy. Należy tu zaznaczyć, że
lokalizacja miejsc pacy w ostatnich 15 latach w znacznym stopniu się zmieniła w stosunku do
okresu, w którym dominowały monofunkcyjne koncentracje przemysłowo-składowe o
maksymalnym zatrudnieniu. Obecnie zmniejszaniu zatrudnienia w dużych zakładach
przemysłowych towarzyszy rozpraszanie małych, nieuciążliwych zakładów przemysłowo-
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usługowych na terenach mieszkaniowych oraz dynamiczny rozwój sektora usług, w tym
instytucji logistycznych, finansowych, biurowych itp. Należy przewidywać, że proces ten
będzie trwał dalej. W ramach restrukturyzacji wiele atrakcyjnie położonych terenów
przemysłowych będzie zmieniało profil działania, w którym dominującą rolę zaczną
odgrywać usługi oraz handel hurtowy i detaliczny.
Jednocześnie rozwój Elbląga będzie wymagał budowy nowych wielofunkcyjnych
koncentracji miejsc pracy z dużym udziałem przemysłu powiązanego z instytutami naukowobadawczymi, wdrażającymi nowe technologie. Istotnymi czynnikami rozwoju przemysłu są:
 portowe tradycje Elbląga sięgające jego początków w XIII w.;
 wykształcona technicznie fachowa kadra;
 położenie w sąsiedztwie węzła dróg wodnych (Berlin – Kłajpeda z odgałęzieniem do
Gdańska) oraz drogowych (nr 7: Warszawa – Gdańsk i nr 22: Berlin – Kaliningrad) i
kolejowych (Gdańsk – Kaliningrad z odgałęzieniem do Olsztyna);
 posiadanie portu morskiego i wielofunkcyjnego lotniska;
 walory krajobrazowo-przyrodnicze tworzące warunki atrakcyjnego zamieszkania i
wypoczynku.
W ramach prac nad „Studium” przeprowadzono analizę efektywności ekonomicznej dla
lokalizacji nowej koncentracji miejsc pracy o powierzchni ok. 200 ha na trzech kierunkach
(rys. 4, rozdz. 7):
 Modrzewina Południe
 Zawodzie
 rejon rzeki Terkawki i drogi nr 22.
Analiza wykazała, że najlepiej uzasadniona ekonomicznie byłaby lokalizacja dużej
koncentracji przemysłowo-usługowej w szczególności parku technologicznego w
południowej części Modrzewiny. Jednocześnie atrakcyjne warunki klimatyczno-krajobrazowe
oraz duża podatność na przekształcenia sprawia, że najkorzystniejszym pod względem
ekonomicznym, ekologicznym i społecznym jest północny kierunek rozwoju Elbląga, w tym
powojskowe tereny poligonu Modrzewina. Obszar ten o powierzchni ponad 400 ha daje
możliwość zapoczątkowania wieloletniego procesu rozwoju terenów mieszkaniowych,
nowych miejsc pracy, a także terenów o funkcji wypoczynkowej – powiązanych z obszarem
Parku Krajobrazowego Wysoczyzna Elbląska.
Wskazany obszar o dużym udziale terenów własności komunalnej, położony na
przedłużeniu głównej osi rozwojowej miasta, na dobrze nasłonecznionym, łagodnym stoku
południowo – zachodnim, w sąsiedztwie kompleksów leśnych, stwarza zdrowe i bezpieczne
warunki zamieszkania. Budowa infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, wodociągowej i
energetycznej na kierunku północnym umożliwi również realizację osiedli jednorodzinnych
Bielany, Krasny Las i Próchnik, a także kompleksu produkcyjno – usługowego Modrzewina
Południe. Dzielnica północna będzie stanowić przez wiele lat bezpieczną rezerwę rozwoju
miasta.

5.3 Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej w oparciu o zasoby terenów
biologicznie czynnych
W granicach miasta Elbląga znajduje się ponad 2050 ha terenów leśnych, co stanowi ok.
26% obszaru miasta oraz ok. 1000 ha terenów otwartych objętych systemem ochrony
ekologicznej (SEM). Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju tereny te będą
wykluczone z zabudowy, a tylko w uzasadnionych przypadkach dopuszczona będzie
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zabudowa w formach ograniczonych. Większość wymienionych terenów posiada wybitne
walory przyrodnicze i krajobrazowe, na które składają się:
 urozmaicona rzeźba stoków Wysoczyzny Elbląskiej;
 rozległe widoki na Żuławy;
 bogata i zróżnicowana roślinność;
 atrakcje kulturowe w postaci zespołów pałacowo-parkowych, szpalerów drzew, alei i
ciekawie ukształtowanych wnętrz krajobrazowych.
Należy dodać, że Elbląg położony na granicy Wysoczyzny i Żuław w sąsiedztwie jeziora
Drużno (największy w Europie rezerwat ptactwa wodnego) oraz Zalewu Wiślanego
(stanowiącego akwen morskich wód wewnętrznych) może być punktem wypadowym wielu
wycieczek na Żuławy, Wysoczyznę Elbląską, Mierzeję Wiślaną, do Malborka i Fromborka.
Samo miasto dzięki odtworzonej Starówce, atrakcyjnemu położeniu nad rzeką Elbląg oraz
zielonym stokom Wysoczyzny jest coraz bardziej atrakcyjne. Dodatkowym walorem jest
łatwa dostępność komunikacyjna: drogami ekspresowymi nr 7 do Gdańska, Warszawy, i 22
do Kaliningradu i Berlina, trasą wodną do Berlina i Kłajpedy. Elbląg posiada również
lotnisko możliwe do modernizacji.
Leśne i otwarte tereny wokół miasta są szczególnie przydatne dla wszelkich rodzajów
ekstensywnej turystyki wędrownej i kwalifikowanej: pieszej, rowerowej, konnej i
narciarskiej, a tereny Żuław szczególnie dla turystyki rowerowej, kajakowej i motorowej.
Pojemność turystyczna tych terenów jest obecnie ograniczona, ale może ulec znacznemu
rozszerzeniu poprzez zainwestowanie w urządzenia infrastruktury i wyznaczone trasy,
miejsca biwakowania, schroniska, a w strefie przymiejskiej urządzenia rekreacyjno-sportowe
dla masowego wypoczynku. Cechy te sprawiają, że opisany obszar posiada wielki potencjał
rekreacyjno-turystyczny, a Elbląg może stać się w przyszłości ważnym ośrodkiem obsługi
turystyki, sportu i rekreacji o znaczeniu co najmniej regionalnym.
Jako główne urządzenia infrastruktury turystycznej, służące realizacji złożonego celu
uznaje się:
 wielofunkcyjny zespół rekreacyjno-sportowy – Europark obejmujący Górę Gęsią i Górę
Chrobrego (narciarstwo, paralotniarstwo, łyżwiarstwo, hippika, pływanie);
 ośrodek obsługi turystyki krajoznawczej – Stare Miasto i Wyspa Spichrzów (hotele,
pensjonaty, stanice wodne);
 baza żeglarska (marina) na wyspie w dolnym biegu rzeki Elbląg (żeglarstwo, kajakarstwo,
wioślarstwo);
 system tras pieszych w lasach: Bażantarnia, Las Jagodziński, Szwajcaria Próchnicka,
znakowanych, zwiększający pojemność turystyczną i możliwość penetracji atrakcyjnych
terenów w sposób bezpieczny dla środowiska;
 system tras rowerowych, połączony z trasami rowerowymi Wysoczyzny i Żuław;
 pole golfowe;
 schroniska dla turystyki wędrownej w rejonie Góry Chrobrego, Dąbrowie, Próchniku;
 dworzec morski z bazą promową w rejonie Elbląg – Zdrój;
 wielofunkcyjne lotnisko Elbląg z utwardzonym pasem startowym.

5.4 Wybór kierunków w zakresie realizacji mieszkań
Potrzeby mieszkaniowe miasta Elbląga mogą wynosić około 10 800 mieszkań do 2020
roku przy wskaźniku 100 mieszkań na 102 gospodarstwa domowe.
Wyboru kierunków rozwoju w zakresie realizacji mieszkań dokonano analizując
poszczególne części miasta, biorąc pod uwagę możliwości uzupełnienia istniejącej zabudowy
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na danym terenie zabudową plombową, zapisy w planach miejscowych oraz rezerwy wolnych
terenów nadających się pod zabudowę mieszkaniową.
W trakcie tej analizy wyodrębniono następujące części miasta (rys. 5, rozdz. 7):
1. Obszar śródmiejski
2. Zakrzewo
3. Górna Sadyba
4. Próchnik
5. Dąbrowa
6. Bielany Wschód
7. Modrzewina
8. Krasny Las
9. Zatorze
10. Warszawskie Przedmieście (po roku 2020)
11. Osiedle Miasteczko Szkolne
12. Osiedle Dąbrowskiego (po roku 2020)
13. Bema – Łęczycka Pd
Dla każdej z powyższych części miasta zastosowano inne metody i wskaźniki (wyrażające
stosunek powierzchni przeznaczonej pod mieszkania projektowane do powierzchni danego
obszaru) służące do obliczenia potencjalnych możliwości danego terenu w zakresie realizacji
nowych mieszkań (rys. 6, rozdz. 7).

Lokalizacja

Rodzaj zabudowy

Liczba nowych mieszkań

-

2400

jednorodzinna

360

wielorodzinna

540

Górna Sadyba

jednorodzinna

80

Próchnik

jednorodzinna

240

Dąbrowa

jednorodzinna

560

Bielany Wschód

jednorodzinna

550

Krasny Las

jednorodzinna

540

-

70

jednorodzinna

270

jednorodzinna

60

wielorodzinna

170

jednorodzinna

70

wielorodzinna

300

wielorodzinna

300

jednorodzinna

1300

wielorodzinna

3000

Obszar śródmiejski
Zakrzewo

Zatorze
*Osiedle Warszawskie Przedmieście
Osiedle Miasteczko Szkolne

*Osiedle Dąbrowskiego
Ulice Bema - Łęczycka
Modrzewina Północ
* realizacja nowej zabudowy po roku 2020
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5.5 Model obsługi struktury osadniczej
W wyniku wojny uległa zniszczeniu najcenniejsza śródmiejska tkanka miejska.
Proces kształtowania się modelu obsługi sieci osadniczej w Elblągu rozpoczął się
ponownie po 1945 r.
W latach 50–tych powstały wzdłuż głównych ulic substandardowe ciągi handlowe na
przestrzeni ok. 3 km. Dość długo trwała dyskusja gdzie należy zorganizować nowe centrum
miasta. Dopiero w latach 80–tych podjęto ostatecznie decyzje o odtworzeniu zabudowy
Starego Miasta i budowie nowego kompleksu śródmiejskiego tzw. „centrum wschód”. Na
południowy – wschód od centrum ukształtował się duży zespół handlowo-usługowy
sąsiadujący z dworcem kolejowym i autobusowym, położony na restrukturyzowanych
terenach poprzemysłowych „Elzamu” i Zakładów Mięsnych. Na północ od centrum wzdłuż
głównej osi miasta: ul. Hetmańskiej – 12-go Lutego – Płk Dąbka, rozwijał się od lata 60–tych
do lat ostatnich ciąg handlowo-usługowy z kulminacją w rejonie ul. Nowowiejskiej,
Teatralnej i Gwiezdnej. Głównym punktem tej kulminacji jest plac Kazimierza
Jagiellończyka z teatrem, Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury i krytym lodowiskiem,
posiadający charakter ponadlokalny.
Rozwojowi zabudowy wielorodzinnej w kierunku północnym (osiedla Na Stoku, Kępa
Północna, Zawada) towarzyszyła rozbudowa ciągu usługowego wzdłuż ul. Płk Dąbka z
kulminacjami w rejonie targowiska i skrzyżowania z ul. Odrodzenia i Ogólną (centrum
handlowe Ogrody). Przewiduje się, że procesowi intensyfikacji zabudowy mieszkaniowej w
dzielnicach centralnych będzie towarzyszył rozwój funkcji usługowych, w tym szczególnie
poprzez budowę w przyszłości:
 centrum biurowo – handlowego przy skrzyżowaniu ulic Hetmańska – Tysiąclecia,
 centrum handlowo-mieszkaniowego przy placu Konstytucji,
 centrum biurowo-handlowego na terenie targowiska,
 kompleksu handlowo-usługowego w rejonie ulic Legionów – Królewiecka,
 kompleksu handlowo-usługowego w rejonie ulic Łęczycka – Grottgera dla obsługi osiedli
mieszkaniowych i Europarku,
 oraz rozbudowę funkcji usługowo-handlowej wzdłuż ulic śródmiejskich oraz osi – ul. Płk
Dąbka.
Natomiast budowa osiedli mieszkaniowych na nowych terenach zwłaszcza w oddaleniu
powyżej 3 km od centrum będzie powodowała konieczność rozwiązania nowych kompleksów
usługowo – handlowych o charakterze osiedlowym i dzielnicowym. Niewielkie zespoły usług
osiedlowych przewiduje się w Dąbrowie, Bielanach i Próchniku..
Jedyny kompleks usługowo-handlowy o zasięgu dzielnicowym dla 20 – 25 tys. osób
przewiduje się w dzielnicy Modrzewina Północ dla obsługi dzielnic: Modrzewina, Krasny
Las, Bielany i Próchnik.

5.6 Wybór kierunków rozwoju w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy
Potencjał miasta w zakresie nowych miejsc pracy to około 6500 stanowisk. Wynika to z
analiz dokonanych na podstawie wiedzy o planowanych inwestycjach, zapisach w planach
miejscowych, a także przy uwzględnieniu terenów potencjalnych pod inwestycje.
Zapotrzebowanie na miejsca pracy do roku 2020 może wynieść około 6400 miejsc pracy,
przy optymistycznym założeniu, że stopa bezrobocia wyniesie 11,4%. Wnioskuje się, iż
problem bezrobocia nie jest możliwy do zlikwidowania w 100%, natomiast przyjęto wariant
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możliwy do zrealizowania, co odzwierciedlają wskazane kierunki rozwoju w zakresie
tworzenia nowych miejsc pracy.
Prognoza rozmieszczenia nowych miejsc pracy w perspektywie do roku 2020 przedstawia
się następująco (rys. 7, rozdz. 7):







Śródmieście – 1500
Zawodzie (tereny ul. Żuławskiej oraz okolice Trasy UE) – 600
Lotnisko – 400
tereny przy drodze 22 (przeznaczone na cele rekreacyjne) – 400
Modrzewina – 2800
rejon portu – 800.

Przewiduje się, że dla lokalizacji nowych miejsc pracy w przemyśle i usługach
logistyczno – magazynowych preferowanymi obszarami będą rejon portu oraz obszar
tworzącego się Parku Technologicznego Modrzewina Południe. Znaczący rozwój funkcji
portowych, składowych i logistycznych będzie możliwy na terenie gminy Elbląg po zawarciu
stosownego porozumienia. Stopniowo, w miarę rozwoju usług, w szczególności instytucji
finansowych i ubezpieczeniowych, usług nauki i kultury oraz obsługi turystyki zwiększać się
będzie również ilość nowych miejsc pracy na obszarze strefy centralnej, śródmiejskiej i
historycznych przedmieść. Pozostałe koncentracje nowych miejsc pracy w rejonie lotniska, na
obszarze Zawodzia oraz w rejonie rzeki Terkawki i drogi nr 22 będą stanowiły uzupełniający
kierunek rozwoju.

6 SYNTEZA USTALEŃ
6.1 Ustalenia dotyczące struktury przestrzennej miasta Elbląga
1. Ustala się podział miasta Elbląga na obszary, na których winny obowiązywać
zróżnicowane zasady polityki przestrzennej (Zał. Nr 3a)
1.1 Granice obszarów, o których mowa w pkt. 1 są oznaczone w Zał. Nr 3a.
1.2 Ustala się obszary obowiązywania biernej polityki chroniącej wartości przyrodnicze,
kulturowe i krajobrazowe, polegającej na:
 zachowaniu walorów kulturowych zabudowy istniejącej,
 zachowaniu kompleksów i szpalerów zieleni wysokiej,
 rewaloryzacji i pielęgnacji istniejącej roślinności,
 zachowaniu historycznego układu drożnego oraz w miarę możliwości historycznych
podziałów terenów,
 zachowaniu istniejącego krajobrazu kulturowego – ochrona wnętrz krajobrazowych
przed nową zabudową i zielenią,
 ochronie obszarów chronionych odrębnymi przepisami oraz systemu ekologicznego
miasta, w tym obszarów węzłowych oraz korytarzy i ciągów ekologicznych przed
niewłaściwym zagospodarowaniem,
 ochronie wód przed dopływem zanieczyszczeń,
 ograniczeniu wprowadzania nowej zabudowy do niezbędnego minimum, związanego
z funkcjonowaniem istniejącej struktury funkcjonalno-przestrzennej.
1.3 Ustala się obszary, na których wyklucza się realizację zabudowy ze względu na
ochronę krajobrazu.
1.4 Do obszarów, na których ustalono obowiązek stosowania zasad wymienionych w
pkt. 1.2, 1.3 należą:
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 obszary systemu ekologicznego miasta, w tym obszary Parku Krajobrazowego za
wyjątkiem nisz osadniczych Próchnika i Dąbrowy oraz korytarze ekologiczne łączące
obszary węzłowe i obszary strefy chronionego krajobrazu,
 strefy ochrony konserwatorskiej A, B i K,
 inne tereny o walorach krajobrazowych wymagających ochrony.
1.5 Ustala się obszary obowiązywania czynnej polityki ochrony i odtwarzania wartości
krajobrazu kulturowego, wymagające świadomych przekształceń, w tym:
 obszar Starego Miasta objęty programem retrowersji, tj. odtworzenia zabudowy przy
zachowaniu zabytkowego układu urbanistycznego oraz przywróceniu historycznego
charakteru krajobrazu miejskiego,
 obszary wymagające rewitalizacji, w tym rewaloryzacji przestrzeni i rehabilitacji
zabudowy,
 przestrzenie publiczne mające znaczenie dla kształtowania tożsamości i wizerunku
miasta.
1.6 Przekształcenia dotyczące struktury przestrzennej oraz formy zabudowy i
zagospodarowania obszarów wymienionych w pkt. 1.5 winny zmierzać do:
 radykalnej poprawy ładu przestrzennego, w tym uporządkowania i zwiększenia
walorów funkcjonalnych struktury,
 likwidacji form substandardowych;
 uczytelnienia granic przestrzeni publicznej i prywatnej,
 rehabilitacji zdegradowanej zabudowy i wnętrz kwartałów,
 wzbogacenia elementów określających tożsamość miasta i służących poprawie jego
wizerunku.
1.7 Ustala się obszary problemowe narażone na niebezpieczeństwo, w tym:
 obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią, wykluczone z zabudowy, które
obejmują (zgodnie z art. 82. ustawy Prawo wodne):
- tereny między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym
- obszar pasa nadbrzeżnego i portu
- strefę
przepływów
wezbrań
powodziowych
o
określonym
wystąpienia
wyznaczoną
w
planie
prawdopodobieństwie
zagospodarowania przestrzennego na podstawie studium ochrony
przeciwpowodziowej wykonanym przez dyrektora RZGW.
Dyrektor RZGW Gdańsk wyznaczył obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią o
prawdopodobieństwie
1%
i
10%
(jako
element
studium
ochrony
przeciwpowodziowej).
Dla obszarów pasa nadbrzeżnego i portu organem wydającym decyzje zwalniające z
zakazów zawartych w art. 82 ustawy Prawo wodne (w tym zakazu zabudowy) jest
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.
 obszary potencjalnego zagrożenia powodzią obejmujące poldery żuławskie,
wymagające modernizacji systemu zabezpieczeń (wały od rzeki Elbląg, kanały i stacje
pomp) oraz szczególnych ograniczeń przy lokalizacji nowej zabudowy (poziom
posadowienia, kompleksowa przebudowa polderów i systemu odwadniania);
Zgodnie z art. 83. Prawa wodnego obszary potencjalnego zagrożenia powodzią
obejmują tereny narażone na zalanie w przypadku:
- przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego
- zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych
- zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo budowli ochronnych
pasa technicznego
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Ostateczne granice obszarów potencjalnego zagrożenia powodzią, jako element
studium ochrony przeciwpowodziowej, nie zostały wyznaczone przez Dyrektora
RZGW Gdańsk.
 obszary potencjalnie narażone na występowanie ruchów masowych ziemi – osuwanie
się mas ziemnych (kwalifikacja wstępna – konieczne wykonanie weryfikującego
opracowania eksperckiego po ukazaniu się stosownych przepisów wykonawczych),
wykluczone z zabudowy.
1.8 Ustala się obszary nieprzewidziane do przekształceń strukturalnych i
funkcjonalnych. Pożądana modernizacja infrastruktury publicznej służąca poprawie
standardu użytkowania zakłada:
 poprawę obsługi komunikacyjnej,
 porządkowanie i estetyzację przestrzeni.
1.9 Ustala się obszary posiadające możliwości intensyfikacji zabudowy oraz
wymagające znacznej poprawy estetyki przestrzeni i standardu użytkowego.
1.10 Ustala się obszary znaczących przekształceń strukturalnych polegających na:
 rozbudowie dawnych wsi i przekształcenia ich w peryferyjne osiedla podmiejskie o
przewadze zabudowy rezydencjonalnej, w tym poprzez wykorzystanie części terenów
otwartych przylegających do historycznych zespołów osadniczych;
 wprowadzeniu bardziej intensywnych form zabudowy przy jednoczesnej poprawie
ładu przestrzennego i standardów użytkowych oraz zachowaniu zasad ochrony
wartości kulturowych;
 zagospodarowaniu dotychczasowych nieużytków o wysokich walorach przyrodniczokrajobrazowych dla funkcji rekreacyjnych.
1.11 Ustala się obszary dynamicznych przekształceń strukturalnych i funkcjonalnych,
polegających na:
 intensywnej zabudowie i zagospodarowaniu terenów otwartych,
 wykorzystaniu dla nowych funkcji usługowych i mieszkaniowych dawnych terenów
wojskowych i przemysłowych oraz ogródków działkowych,
 poprawie standardów użytkowych i estetyki krajobrazu.
1.12 Ustala się obszary, dla których wyklucza się lokalizację nowych obiektów o
mogących negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i
krajobrazu kulturowego, w tym m.in. zakładów utylizacji i recyklingu, samonośnych
masztów telefonii komórkowej. Odstępstwo od niniejszej zasady mogą dopuścić w
szczególnie
uzasadnionych
przypadkach
ustalenia
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego.
2. Ustala się podział miasta Elbląga na tereny, na których w 2020 roku powinny dominować
następujące funkcje (Zał. Nr 4a):
2.1 Funkcja mieszkaniowa – M, w tym:
 tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze śródmiejskim i wysokiej intensywności
zabudowy (2,5 > In > 1,0) oraz wysokiej gęstości zaludnienia (160 > G > 80) – MWS,
 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o charakterze osiedlowym, o
wysokiej intensywności zabudowy (1,8 > In > 0,5) i wysokiej gęstości zaludnienia
(180 > G > 80) – MWO,
 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze osiedlowym, o średniej
intensywności zabudowy (0,8 > In > 0,2) i średniej gęstości zaludnienia (50 > G > 30)
– MSO,
 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej historycznych przedmieść z dużym
udziałem zieleni, o średniej intensywności zabudowy (1,5 > In > 0,3) i średniej
gęstości zaludnienia (180 > G > 50) – MSH,
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 tereny zabudowy mieszkaniowej historycznych przedmieść z dużym udziałem zieleni,
jednorodzinnej o średniej intensywności zabudowy (0,8 > In > 0,1) i średniej gęstości
zaludniania (50 > G > 10) – MSJH,
 tereny zabudowy mieszkaniowej peryferyjnej o niskiej intensywności zabudowy
(0,6 > In > 1) i niskiej gęstości zaludnienia (40 > G > 1) – ME.
2.2 Funkcja koncentracji przemysłu i usług, w tym:
 tereny zabudowy portowo-przemysłowej – PP,
 tereny zabudowy przemysłowo-usługowej – PU,
 tereny kompleksów usług – U.
2.3 Funkcje pozaosadnicze, w tym:
 tereny lasów – L,
 tereny produkcji rolniczej – R,
 tereny zieleni urządzonej oraz o funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnej i sportowej.
2.4 Tereny zamknięte.
2.5 Tereny komunikacji kolejowej.
3. Ustala się podział miasta na strefy funkcjonalno – strukturalne (rys. 10, rozdz. 7), w tym:
 centrum – największa koncentracja ogólnomiejskich i ponadlokalnych usług,
przestrzeni publicznej oraz obiektów budujących tożsamość miasta,
 strefa śródmiejska – intensywna zabudowa mieszkalno – usługowa o charakterze
pierzejowym,
 strefa historycznych przedmieść – zabudowa mieszkalna z dużym udziałem zabudowy
pierzejowej z usługami w parterze,
 strefa zabudowy osiedlowej – zabudowa „blokowiskowa” nie kształtująca czytelnej
struktury przestrzeni,
 strefa zabudowy peryferyjnej – zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności z
przewagą zabudowy jednorodzinnej,
 strefa krajobrazowa (rolno – leśna),
 strefa zieleni urządzonej i urządzeń rekreacyjno-sportowych,
 strefa portowa.
6.2 Ustalenia dotyczące rozmieszczenia elementów o szczególnej roli w strukturze
miasta (Zał. Nr 5a)
1.

Ustala się obszary stanowiące przestrzeń publiczną.
1.1 Do przestrzeni publicznych zalicza się:
 ulice kategorii G, Z, L – wykazane na rysunkach Studium,
 ulice kategorii L i D – nie ujawnione na rysunkach Studium,
 rekreacyjne i turystyczne trasy piesze i rowerowe;
 tereny zieleni urządzonej, w tym:
- parki i zieleńce,
- cmentarze,
- obiekty sportowo-rekreacyjne;
 tereny o dominacji ruchu pieszego, w tym:
- place,
- pasaże piesze,
- bulwary.
1.2 Do przestrzeni publicznych o szczególnym znaczeniu dla kształtowania tożsamości
miasta zalicza się:
 Rynek Starego Miasta,
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 bulwary nad rzeką Elbląg na terenie Starego Miasta i Wyspy Spichrzów,
 plac Słowiański,
 plac Konstytucji,
 plac Kazimierza Jagiellończyka,
 plac dworcowy,
 plac Grunwaldzki,
 śródmiejskie pasaże i ciągi piesze łączące te place.
1.3 Ustala się zasady budowy bądź przebudowy elementów ścian zamykających
przestrzenie publiczne, wymienione w pkt. 1.2 oraz zasady ich zagospodarowania i
wyposażenia:
 kształt architektoniczny nowej bądź przekształconej zabudowy otaczającej winien
uwzględniać lokalne uwarunkowania i funkcje przestrzeni publicznej, charakter
istniejącej zabudowy sąsiedniej, wymogi konserwatorskie,
 sposób obudowy przestrzeni i jej zagospodarowania oraz wyposażenie w obiekty
małej architektury i zieleni winien prowadzić do wzbogacenia kulturowej tożsamości
miasta, wpływając pozytywnie na jego wizerunek,
 zastosowane rozwiązania materiałowe i detal architektoniczny winny reprezentować
najwyższy poziom aktualnej w okresie realizacji technologii budowlanej oraz
nawiązywać do tradycyjnych form regionalnych,
 zagospodarowanie przestrzeni publicznej i jej wyposażenie (rzeźby ogrodowe, zieleń,
fontanny) i umeblowanie (ławki, śmietniki, oświetlenie) winno być przedmiotem
kompleksowego projektu. Zaleca się organizowanie konkursów architektonicznourbanistycznych dla zagwarantowania wysokiej jakości rezultatów.
2.

Ustala się obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o
znaczeniu lokalnym, do których zalicza się:
2.1 Nowe odcinki ulic układu podstawowego:
 połączenie Modrzewiny Południe z ul. Mazurską (kat. G),
 połączenie ul. Bema poprzez ul. Saperów i nową ul. Kościuszki z ul. Marymoncką,
 przedłużenie ul. Ogólnej w kierunku wschodnim do ul. Królewieckiej (kat. G),
 przedłużenie ul. Związku Jaszczurczego w kierunku Elzamu i ul. Malborskiej (kat. Z),
 przedłużenie ul. Wojska Polskiego na zachód w kierunku ul. Związku Jaszczurczego i
na wschód do ul. Grottgera (kat. Z),
 przedłużenie ul. Stoczniowej wzdłuż wschodniej granicy terenów przemysłowych z
nowym połączeniem z ul. Browarną na wysokości ul. Jaśminowej (kat. L).
2.2 Nowe odcinki sieci tramwajowej w szczególności do Modrzewiny, od ul. Ogólnej do
ul. Królewieckiej, w ul. Rycerskiej, ul. Tysiąclecia.
2.3 Obszar rozbudowy strefy uciążliwości Zakładu Utylizacji Odpadów.
2.4 Obszary rozbudowy urządzeń wodno-kanalizacyjnych (określone w planach
miejscowych).
2.5 Obszary rozbudowy urządzeń elektroenergetycznych (określone w planach
miejscowych).
2.6 Obszary rozbudowy urządzeń gazowych i ciepłowniczych (określona w planach
miejscowych).
2.7 Obszary rozbudowy cmentarzy komunalnych.
2.8 Pozauliczne trasy systemu ścieżek rowerowych.
2.9 Schronisko dla zwierząt.

3.

Ustala się obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o
znaczeniu ponadlokalnym.
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3.1 Obszar przebudowy wylotu na Malbork w ciągu drogi nr 22 między węzłem Raczki a
granicą miasta.
3.2 Trasa ulicy międzydzielnicowej łączącej dzielnice północne i wylot w kierunku
Braniewa z Dębicą oraz Warszawskim Przedmieściem i wylotami w kierunku Ornety,
Warszawy i Olsztyna, z ominięciem centrum.
3.3 Trasa ulicy międzydzielnicowej łączącej dzielnice północne i wylot w kierunku
Braniewa poprzez trasę Unii Europejskiej z węzłem Raczki na drodze nr 7 oraz
wylotem w kierunku Malborka, z ominięciem centrum.
3.4 Trasa przedłużenia ul. Tysiąclecia w kierunku na zachód oraz wylotu w kierunku
Wikrowa poprzez wiadukt nad drogą nr 7.
3.5 Trasa przedłużenia ul. Płk Dąbka na północ poprzez dzielnicę Modrzewina w
kierunku wylotu drogi do Tolkmicka.
3.6 Trasa ulicy międzydzielnicowej łączącej Modrzewinę z Rubnem a następnie poprzez
most na rzece Elbląg w kierunku węzła Kazimierzowo.
3.7 ulica międzydzielnicowa kat. Z stanowiąca wewnętrzną południową obwodnicę
miasta od skrzyżowania ulicy Tysiąclecia z ulicą Rycerską poprzez:
− wiadukt nad linią kolejową w ciągu ulicy Dojazdowej
− ulicę Malborską
− węzeł łączący z drogą nr 7 w ciągu ul. Skrzydlatej (pod warunkiem uzyskania
zgody na odstępstwo od warunków technicznych Rozporządzenia Transportu i
Gospodarki Morskiej)
− projektowaną ulicą łączącą ul. Skrzydlatą z ul. Akacjową między lotniskiem a
terenami inwestycyjnymi
− wiadukt nad linią kolejową w ciągu ul. Akacjowej do skrzyżowania ulicy
Grunwaldzkiej z ulicą Rawską,
3.8 Obszar Starego Miasta jako miejsce lokalizacji rozbudowy kompleksu
ponadlokalnych usług kultury oraz prowadzenia procesu retrowersji zespołu
staromiejskiego, przywracającego tożsamość kulturową jednego z najważniejszych
ośrodków miejskich Europy Bałtyckiej.
3.9 Obszar centrum logistyczno-organizacyjnego Elbląskiego Parku Technologicznego
Modrzewina.
3.10 Obszar północnej części portu morskiego Elbląg przewidzianej do rozbudowy
urządzeń przeładunkowych i składowych. Objęcie terenów rozwojowych portu
położonych w gminie Elbląg wymaga zawarcia stosownego porozumienia
międzygminnego.
3.11 Obszar rozbudowy bazy materialnej Szkół Wyższych w Elblągu.
3.12 Obszar przewidzianego do modernizacji i rozbudowy lotniska wielofunkcyjnego.
3.13 Obszar budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego EUROPARK, wykorzystującej
wybitne walory krajobrazowo-przyrodnicze stoków Wysoczyzny Elbląskiej.
3.14 Obszar głównego punktu zasilania elektroenergetycznego 110/15kV – Elbląg –
Północ.
3.15 Pasy ograniczonego inwestowania, stanowiące rezerwę dla prowadzenia linii 110
kV.
3.16 Pasy ograniczonego inwestowania, stanowiące rezerwę dla prowadzenia gazociągów
średnoprężnych:
− ze stacji redukcyjnej wysokoprężnej w Rubnie w kierunku Tolkmicka
− od ul. Ogólnej przez Modrzewinę, Krasny Las, Próchnik w kierunku
Tolkmicka
− od ul. Fromborskiej przez Dąbrowę do Piastowa
− od ul. Warszawskiej wzdłuż ul. Żuławskiej
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− od ul. Grunwaldzkiej wzdłuż ul. Akacjowej.
3.17 Odcinek międzynarodowej trasy rowerowej Berlin – Kaliningrad, przebiegający
przez Stare Miasto – Dolinę Kumieli – Bażantarnię – Dąbrowę – Jagodno – Jelenią
Dolinę.
4.

Ustala się obszary rozmieszczenia nowych obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m2.
4.1 Obszar przy ul. Warszawskiej i Żuławskiej (z wyjątkiem handlu produktami
spożywczymi)
4.2 Obszar na południe od lotniska przy drodze nr 7 (dojazd z miasta ul. Akacjową)
4.3 Obszar poprzemysłowy przy ul. Grunwaldzkiej – Lotniczej
4.4 Rejon Placu Kazimierza Jagiellończyka i ul. Teatralnej (centrum miasta)
4.5 Rejon Placu Konstytucji i ulicy 3 Maja (centrum miasta)
4.6 Wyspa Spichrzów (centrum miasta)
4.7 Rejon obecnego placu targowego przy ulicach Płk Dąbka i Robotniczej
4.8 Rejon skrzyżowania ulic Płk Dąbka i Jana Pawła II z ulicą Ogólną, jako centrum
dzielnicy Zawada;

5.

Ustala się, że lokalizacja nowych stacji paliw na obszarze miasta Elbląga powinna
wynikać z jednoznacznych ustaleń zawartych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.

6.

Ustalono miejsca lokalizacji zespołów obiektów o wysokości powyżej 11
kondygnacji:
6.1 Rejon skrzyżowania ul. Tysiąclecia z ul. Hetmańską – do wysokości 48 m n.p.m.
6.2 Rejon skrzyżowania ul. Hetmańskiej z ul. Armii Krajowej – do wysokości
48 m n.p.m.
6.3 Rejon Placu Kazimierza Jagiellończyka – do wysokości 60m n.p.m.
6.4 Rejon skrzyżowania ul. Płk Dąbka z ul. Gwiezdną – do wysokości 80 m n.p.m.
6.5 Rejon skrzyżowania ul. Płk Dąbka z ul. Pionierską – do wysokości 90m n.p.m.
6.6 Rejon targowiska miejskiego przy ul. Płk Dąbka – do wysokości 110 m n.p.m.
6.7 Rejon skrzyżowania ul. Jana Pawła II z ul. Ogólna – do wysokości 120 m n.p.m.

7.

Ustalono obszary, na których realizowane będą przedsięwzięcia związane z ochroną
przeciwpowodziową Żuław i miasta Elbląga:
7.1 rejon oczyszczalni ścieków zawarty między fragmentem pn – zach granicy miasta a
ulicą Mazurską do rzeki Babicy
7.2 rejon polderu Nowe Pole
7.3 rejon ulic Dolnej i Stoczniowej
7.4 rejon rzeki Fiszewki zawarty między fragmentem południowej granicy miasta a fosą
oraz między ul. Warszawską a rzeką Elbląg
7.5 rejon ulic Nowodworskiej i Radomskiej.
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6.3 Ustalenia dotyczące kierunków ochrony wartości kulturowych (rys. 8, rozdz. 7)
1. Strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej
Strefą „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej objęte zostają obszary wpisane do rejestru
zabytków – szczególnie wartościowe pod względem historycznym, o zachowanej historycznej
strukturze przestrzennej i (lub) budowlanej. Dla tej strefy obowiązuje bezwzględny priorytet
interesów ochrony konserwatorskiej nad innymi, np. wynikającymi z potrzeb gospodarczych,
inwestycyjnych, usługowych, komunikacyjnych. Oznacza to, że jest to obszar nadrzędnego
interesu społecznego w ramach przestrzeni będącej również w rękach prywatnych, w którym
ogranicza się lub weryfikuje swobodne (bo ograniczone tylko przepisami prawa
budowlanego) działania interesu prywatnego. Dla obszarów w strefie „A” obowiązuje
sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego precyzyjnie
artykułujących cele konserwatorskie, urbanistyczne, gospodarcze i społeczne.
a. Zasady obowiązujące w obrębie strefy „A” ochrony konserwatorskiej:
1) zachowanie lub odtworzenie historycznego sposobu użytkowania przestrzeni i
zabudowy oraz eliminacja obcych form użytkowania,
2) zachowanie i uczytelnienie rozplanowania historycznych zespołów urbanistycznoarchitektonicznych, w szczególności: sieci, przebiegu i geometrii ulic, bloków
urbanistycznych, historycznych parcel, historycznych linii zabudowy, kompozycji
wnętrz urbanistycznych, sylwety,
3) zachowanie lub odtworzenie charakteru przestrzenno-funkcjonalnego zespołów
urbanistyczno-architektonicznych,
4) zachowanie i ochrona zabytkowej architektury, a w szczególności: gabarytów, brył,
podziałów i detalu architektonicznego, form i geometrii dachów, rodzaju materiałów
budowlanych i wykończeniowych oraz stolarki budowlanej. Ochrona układu i
trwałego wyposażenia wnętrz obowiązuje wobec obiektów indywidualnie wpisanych
do rejestru zabytków,
5) wprowadzenie nowej zabudowy (pierzejowej, plombowej) w miejsce pustek,
powstałych w wyniku zniszczeń historycznej zabudowy,
6) podporządkowanie nowej zabudowy lokalnej architekturze historycznej lub tradycji
architektonicznej w zakresie form, gabarytów, podziałów architektonicznych elewacji,
materiałów budowlanych, kolorystyki,
7) obowiązuje wymóg przedstawienia widoków nowoprojektowanych budynków
plombowych i uzupełniających zabudowę pierzei wraz z rysunkiem sylwet zabudowy
sąsiedniej w celu dokonania jednoznacznej oceny właściwości gabarytów i form
projektowanego obiektu,
8) eliminacja elementów dysharmonizujących kompozycję przestrzenną historycznych
układów architektonicznych (substandardowa zabudowa gospodarcza, handlowa),
9) zachowanie kompozycji układów przestrzennych i nasadzeń zieleni zabytkowej
parków, historycznych ogrodów i cmentarzy,
10) w strefie „A” dozwolone przekształcenia ograniczają się do działań mających na celu
odtworzenie historycznej funkcji obszaru, elementów urbanistyki (linie zabudowy,
kształt i sposób zagospodarowania parceli), zabudowy uzupełniającej, odtworzenia
kompozycji zieleni
11) dla obszarów objętych strefą „A” ochrony konserwatorskiej obowiązuje wykonanie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
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b. Strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej obejmuje następujące obszary w granicach
określonych w decyzjach o wpisie do rejestru zabytków:

Lp.

Lokalizacja

Obiekt

Nr rejestru

Data wpisu

1

ul. Robotnicza 27

Mury zniszczonego budynku
kościelnego p.w. Bożego Ciała

33/1/54

13.07.1954r.

2

ul. Witkiewicza 7

Budynek dworski usytuowany w parku

68/18/57

30.03.1957r.

3

ul. Strumykowa 44

Dom podcieniowy

60/10/57

30.05.1957r.

4

ul. Strumykowa 65-67

Dom podcieniowy

64/14/57

30.05.1957r.

5

ul. Strumykowa 38

Kościół p.w. św. Antoniego
Padewskiego

66/16/57

30.05.1957r.

6

Stare Miasto

Układ urbanistyczny

77/1/59

27.06.1959r.

7

ul. Mostowa 25

Kościół p.w. św. Mikołaja

17/N

21.11.1959r.

8

ul. Wigilijna 6-7 (ob. ul. Św.
Ducha 6-7)

Ruina kościoła p.w. św. Ducha wraz ze
szpitalem(ob. Biblioteka Wojewódzka)

184/N

27.12.1961r.

9

ul. Bema

Kaplica p.w. św. Jerzego

185/N

27.12.1961r.

10

ul. Kuśnierska 6

Kościół podominikański p.w. N.M.P.
wraz z cmentarzem (ob. Galeria EL)

186/N

27.12.1961r.

11

Bulwar Zygmunta Augusta
11

Gimnazjum i budynek Podzamcza
(ob. Muzeum Elbląskie)

187/N

28.12.1961r.

12

ul. Wigilijna 3
(ob. ul. Św. Ducha 3)

Elewacja północna kamienicy
(ob. Biblioteka Wojewódzka)

189/N

28.12.1961r.

13

ul. Wigilijna 4
(ob. ul. Św. Ducha 4)

Fragmenty kamieniczki (ob. Biblioteka
Wojewódzka)

190/N

28.12.1961r.

14

ul. Wigilijna
5(ob. ul. Św. Ducha 5)

Fragmenty kamieniczki ( ob. Biblioteka
Wojewódzka)

191/N

28.12.1961r.
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15

ul. Wigilijna 11
(ob. ul. Św. Ducha 11)

Kamieniczka (Kamienica mieszczańska)

192/N

28.12.1961r.

16

ul. Wigilijna 12
(ob. ul. Św. Ducha 12)

Kamieniczka (Kamienica mieszczańska)

193/N

28.12.1961r.

17

ul. Wigilijna 13
(ob. ul. Św. Ducha 13)

Kamieniczka (Kamienica mieszczańska)

194/N

28.12.1961r.

18

ul. Wigilijna 18
(ob. ul. Wigilijna 3)

Fragment renesansowej ściany z
portalem

195/N

28.12.1961r.

19

ul. Wigilijna 41
(ob. ul. Św. Ducha 19)

Kamieniczka

196/N

28.12.1961r.

20

ul. Stary Rynek

Brama Targowa

197/N

28.12.1961r.

21

ul. Linki 28
(ob. ul. Garbary 12)

Kamienica mieszczańska

188/N

28.12.1961r.

22

ul. Mostowa, Wigilijna

Zespół domów z tzw. Ścieżką Kościelną

365

14.10.1971r.

23

ul. Wodna, Wałowa,
Kuśnierska

Zespół klasztorny dominikanów
(mury dawnego klasztoru).

405

14.10.1971r.

24

ul. Gimnazjalna

Zespół szpitalny św. Ducha – mur
wokół zabudowań

406

14.10.1971r.

25

ul. Gimnazjalna, Służebna

Dawny browar (gotycki budynek
podzamcza) z fragmentem muru
obronnego

407

14.10.1971r.

26

ul. Chrobrego 8

Dwór z parkiem , działka nr 7

408

14.10.1971r.

27

Wyspa Spichrzów

Fosa

6/77

03.11.1977r.

28

ul. Zacisze 2-3

Budynek Adolfa H. Neufelda

25/78

04.01.1978r.

29

ul. 1-go Maja 48

Budynek mieszkalny – dwór (ponowny
wpis dec. Nr 409 z 14.10.1971r.)

50/79

10.01.1979r.

30

ul. Mazurska

Park „Modrzewie”

51/79

17.01.1979r.
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31

ul. Robotnicza 69

Kościół p.w. Matki boskiej Królowej
Polski (rozebrany)

61/81

21.07.1981r.

32

Osiedle Rakowo

Zespół mieszkaniowy wraz z parkiem
im. M. Kajki

82/84

12.02.1984r.

33

ul. Warszawska 9

Kościół polsko-katolicki

73/83

08.06.1984r.

34

ul. Szańcowa 2

Budynek szkoły podstawowej nr 8

93/86

15.07.1986r.

35

ul. Św. Ducha 25

Budynek produkcyjno-administracyjny

81/85

1.08.1988r.

36

ul. Artyleryjska – Saperów

Zespół urbanistyczny

119/89

24.06.1989

37

ul. Kolejowa – Sadowa

Zespół urbanistyczny

120/89

05.07.1989r.

38

ul. Pułaskiego 10

Pałacyk

123/89

19.07.1989r.

39

ul. Słoneczna 15 (ob. ul.
Zacisze 18)

Budynek mieszkalny

121/89

24.07.1989r.

40

ul. Bema 53

Budynek mieszkalny-willa
(ob. Państwowe Pogotowie Opiekuńcze)

124/89

27.07.1989r.

41

ul. Łączności 1

Budynek Urzędu Miejskiego

147/90

23.05.1990r.

42

Plac Konstytucji 1

Budynek Sądu Wojewódzkiego

148/90

23.05.1990r.

43

ul. Robotnicza 197

Budynek szkoły podstawowej nr 5

149/90

23.05.1990r.

44

ul. Zamkowa 15

Budynek mieszkalny – kamienica

142/90

26.06.1990r.

45

ul. Zamkowa 16

Budynek mieszkalny – kamienica

164/90

26.06.1990r.

46

ul. Pocztowa 2

Budynek mieszkalny (ob. Biblioteka
Pedagogiczna)

163/90

18.07.1990r.

47

ul. Moniuszki,
Szymanowskiego

Zespół urbanistyczny wraz z zespołem
zabudowy

160/90

09.11.1990r.
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P-156/90

22.11.1990r.
28.12.1990r.

48

ul. Kręgielna 1

Budynek mieszkalny

143/90

49

ul. Łęczycka 17

Zespół budynków dawnego młyna

178/90

28.12.1990r.
24.05.2002r.
50

ul. Związku Jaszczurczego
14-14a

Budynek mieszkalny

141/90

02.01.1991r.

51

ul. Królewiecka 135

Budynek mieszkalny (willa)

144/90

10.01.1991r.

52

ul. Trybunalska 17

Budynek mieszkalny wraz z ogrodem

186/91

12.04.1991r.

53

ul. Kościuszki 132

Zespół młyna wodnego

187/91

12.04.1991r.

54

ul. Żeromskiego 22

Zespół szpitala

195/91

22.07.1991r.

55

ul. 1-go Maja 16

Budynek banku

203/91

09.12.1991r.

56

ul. Traugutta 15

Kaplica cmentarna p.w. św. Anny, (ob.
cerkiew)

205/91

09.12.1991r.

57

ul. Garbary 30 (d. ul. Linki)

Budynek mieszkalny (Kamienica
czynszowa)

208/91

30.12.1991r.

58

ul. Pocztowa 3

Budynek mieszkalny (kamienica)

209/91

30.12.1991r.

59

ul. Królewiecka 297

Budynek mieszkalny z 2 budynkami
gospodarczymi

215/92

07.04.1992r.

60

ul. Grunwaldzka 67

Budynek mieszkalny

221/92

14.05.1992r.

61

ul. Królewiecka-Odzieżowa

Budynek dawnej fabryki cygar „Leser
und Wolf”

232/92

12.10 1992r.

62

ul. Grunwaldzka 31

Budynek mieszkalny

236/92

23.11.1992r.

63

ul. Grunwaldzka 41

Budynek mieszkalny

237/92

24.11.1992r.

64

ul. Grunwaldzka 43

Budynek mieszkalny

239/92

24.11.1992r.

65

ul. Grunwaldzka 69-71

Budynki mieszkalne

238/92

07.12.1992r.
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66

ul. Grunwaldzka 47

Budynek mieszkalny

240/92

07.12.1992r.

67

ul. Grunwaldzka 63

Budynek mieszkalny

241/92

24.12.1992r

ul. Żeromskiego 2

Budynek przychodni wraz z
otaczającym parkiem

24.12.1992r.
68

242/92
27.07.1993r.

69

ul. Blacharska 11

4 budynki fabryczne wraz z willą
fabrykanta – dawna fabryka „Zillgit und
Lemke”
(ob.
Wyższe Seminarium Duchowne)

70

ul. Grunwaldzka 45

Budynek mieszkalny

249/93

11.02.1993r.

71

ul. Grunwaldzka 51

Budynek mieszkalny

245/93

14.02.1993r.

72

ul. Grunwaldzka 49

Budynek hotelu „Dworcowego”

246/93

15.02.1993r.

73

ul. Grunwaldzka 29

Budynek mieszkalny

247/93

15.02.1993r.

74

ul. Grunwaldzka 27

Budynek mieszkalny

248/93

15.02.1993r.

75

ul. Grunwaldzka 57

Budynek mieszkalny

250/93

19.02.1993r.

76

ul. Wiejska-Podgórna

Kościół p.w. św. Wojciecha wraz z
cmentarzem

251/93

19.02.1993r.

77

ul. Witkiewicza 9

Park dworski, kapliczka, wieża ciśnień,
3 budynki gospodarcze

259/93

31.03.1993r.

78

ul. Zacisze 14

Budynek mieszkalny

262/93

16.04.1993r.

79

ul. 3-go Maja 4

Budynek mieszkalny

263/93

30.04.1993r.

80

ul. 1-go Maja 13

Budynek mieszkalny

282/93

28.06.1993r.

81

ul. Kościuszki 5

Budynek mieszkalny

305/93

10.09.1993r.

82

ul. Struga 52

Budynek mieszkalny – przedszkole

306/93

10.09.1993r.

83

ul. Obrońców Pokoju

Kościół p.w. św. Pawła wraz z
cmentarzem przykościelnym

307/93

17.09.1993r.
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84

ul. Bema 47

Budynek mieszkalny

327/94

26.01.1994r.

85

ul. Chrobrego 8

Budynek mieszkalno-gospodarczy

319/94

27.01.1994r.

86

ul. Mazurska 2

Budynek mieszkalny „domek Bramny”

330/94

27.01.1994r.

87

Plac Słowiański 1-3

Zespół budynków Poczty: Budynek
Główny, Budynek Wartowni, Budynek
Garaży, Ogrodzenie od strony ulic
Garbary i Przymurze

324/94

15.02.1994r.

88

ul. Bema 52

Budynek mieszkalny wraz z ogródkiem

328/94

15.02.1994r.

321/94

17.02.1994r.

89

ul. Stoczniowa 10

Budynek mieszkalny
A-321/94

22.09.2003r.

ul. Bema 37

Budynek mieszkalny

329/94

17.02.1994r.

91

ul. Bema 7

Budynek mieszkalny wraz z posesją z
nasadzeniami zieleni wysokiej i
metaloplastycznym ogrodzeniem od
strony ul. Bema

335/94

03.03.1994r.

92

ul. Bema 9

Budynek mieszkalny wraz z posesją i
nasadzeniami zieleni wysokiej

340/94

14.03.1994r.

93

ul. 3-go Maja 13

Budynek mieszkalny

341/94

14.03.1994r.

94

ul. Sadowa 60

Dawna kaplica cmentarna – obecnie
kościół prawosławny p.w. Św. Marii
Magdaleny wraz z terenem dawnego
cmentarza ewangelickiego, bramą
wjazdową oraz pozostałościami
nagrobków i obejść nagrobnych

334/94

23.02.1994r.

95

ul. Traugutta 89

Budynek mieszkalny

342/94

18.03.1994r.

96

ul. Bożego Ciała 10

Budynek d. szkoły katolickiej p.w. św.
Mikołaja – obecnie siedziba Wyższego
Seminarium Duchownego Diecezji
Elbląskiej

356/94

05.05. 1994r.

97

ul. Bema 56

Cmentarz Ewangelicki z układem
zieleni wysokiej, zachowanymi
nagrobkami i ich pozostałościami

357/94

07.05.1994r.

90
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98

ul. Witkiewicza 31

Budynek dworu wraz z otaczającym
parkiem oraz pamiątkowym obeliskiem
w obrębie parku

352/94

28.05.1994r.

99

ul. Bema 53

Park z pozostałościami urządzeń
parkowych

377/94

28.07.1994r.

100

ul. Rawska 16A

Kościół p.w. bł. Doroty wraz z
budynkiem plebani oraz terenem
przykościelnym

384/94

08.09.1994r.

101

ul. Kielecka 24

Kościół p.w. św. Trójcy wraz z działką
przykościelną

385/94

08.09.1994r.

102

ul. 1-go Maja 35

Budynek mieszkalny

397/94

26.09.1994r.

103

ul. Królewiecka

Most na Kumieli

381/94

12.08.1994r.

104

ul. Królewiecka 40

Budynek mieszkalny

400/94

30.09.1994r.

105

Bulwar Zygmunta Augusta
12

Budynek d. Agnes Miegel Schule, ob.
budynek produkcyjny

419/95

19.01.1995r.

106

ul. 12 Lutego 5a

Budynek przychodni - dawny budynek
mieszkalny

413/95

24.01.1995r.

107

ul. Królewiecka 38

Budynek mieszkalny

415/95

24.01.1995r.

108

ul. Królewiecka 34

Budynek mieszkalny

437/95

02.03.1995r.

109

ul. Poświatowskiej 1

Budynek mieszkalny (dawny dwór),
wraz z parkiem

465/95

17.06.1995r.

365/94

14.06.1994r.

ul. Częstochowska 5

Pozostałości zespołu dworskoparkowego: dwór, park, obsadzenie ul.
Częstochowskiej

469/95

19.06.1995r.

110

111

ul. Browarna 82

Budynek mieszkalny

476/95

22.09.1995r.

112

ul. Browarna 115

Bryła budynku mieszkalnego z
wyłączeniem wnętrz

479/95

16.10.1995r.

113

ul. Browarna 112-113

Bryła budynku mieszkalnego z
wyłączeniem wnętrz

480/95

17.10.1995r.

114

ul. Marymoncka 5

Budynek dworu wraz z otaczającym go
dawnym parkiem dworskim i aleją
dojazdową

485/95

14.12.1995r.
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115

ul. Marymoncka

Park Miejski „Bażantarnia” wraz z
muszlą koncertową, bryłą restauracji
„Myśliwska”, układem drożnym i
układem zieleni wysokiej

116

ul. Warszawska 55

Dom mieszkalny – willa

497/96

11.06.1996r.

117

ul. Zacisze 10

Dom mieszkalny

509/96

21.06.1996r.

118

ul. Czerwonego Krzyża 2

Bryła budynku przychodni
specjalistycznej

513/96

15.07.1996r.

119

ul. Krótka 5

Dom mieszkalny-siedziba PTTK oddział
Ziemi Elbląskiej

516/96

25.09.1996r.

120

ul. Powstańców
Warszawskich 9

Dom mieszkalny

547/97

19.09.1997r.

121

ul. Traugutta 84

Dom mieszkalny w obrębie murów

557/97

19.12.1997r.

122

ul. Traugutta 85

Dom mieszkalny w obrębie murów

558/97

19.12.1997r.

123

ul. Królewiecka 285

Dom mieszkalny wraz z bryłą budynku
gospodarczego i z otaczającą działką

572/98

29.12.1998r.

124

ul. Traugutta 48

Budynek młyna wodnego wraz ze strefą
ochronną

A-1648/99

08.11.1999r.

125

ul. Kopernika 26-28

Budynek hospicjum św. Jerzego

A-1699/2000

11.10 2000r.

126

ul. Malborska 47

Kamienica mieszczańska - budynek
mieszkalny w zakresie: bryła, elewacje
zewnętrzne, klatki schodowe z sieniami

A-2183

24.03.2005r.

127

ul. Waryńskiego 5K

Budynek dawnego młyna wraz z
najbliższym otoczeniem

A-4348

13.11.2006r.

128

ul. Zamkowa 17

Kaplica wchodząca w skład zespołu
dawnego klasztoru Zgromadzenia Sióstr
św. Katarzyny

A-4349

16.11.2006r.

129

ul. Pocztowa 2

Kompleks budynków należących do
Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz
z działką

A-4450
dec.6/07

23.01.2007r.

ul. Królewiecka 128

Dawna Szkoła Zawodowa dla
dziewcząt,obecnie Zespół Szkół
Gospodarczych wraz z najbliższym
otoczeniem obejmującym działkę

A-4471 dec.
29/07

16.07.2007r.

130
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131

132

ul. Robotnicza 173

Budynek Gimnazjum Nr 2 wraz z
najbliższym otoczeniem obejmującym:
część działki, na której budynek jest
posadowiony oraz działkę zabudowaną
trafostacją

A-4503
dec.16/08

06.03.2008r.

ul. Agrykola 6

Budynek Gimnazjum Nr 5 wraz z
najbliższym otoczeniem obejmującym:
działkę, na której budynek jest
posadowiony oraz działki z numerami
75/2, 72, 73/2 i 96

A-4508
dec.23/08

06.05.2008r.

Wszelka działalność inwestycyjna, w tym zmiana lub korekta przebiegu ulic oraz ich
geometrii, prace budowlane, jak również przebudowy, remonty, adaptacje, zmiana funkcji,
materiałów budowlanych, czy podziały nieruchomości oraz znajdujących się w obszarze
strefy, wymagają pozwolenia elbląskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Olsztynie.

2. Strefa „B” ochrony konserwatorskiej
Strefą „B” ochrony konserwatorskiej objęte zostają obszary o stosunkowo dobrze
zachowanych podstawowych elementach struktur historycznej przestrzenni, gdzie ochrona
zachowanych walorów oraz prawidłowy dalszy sposób zagospodarowywanie pozwolą
przywrócić zatarte wartości przestrzenne, architektoniczne i przyrodnicze.
a. Zasady obowiązujące w obrębie strefy „B” ochrony konserwatorskiej:
1)
2)

3)
4)

5)

6)

zachowanie tradycyjnego rodzaju użytkowania przestrzeni i zabudowy oraz
eliminacja dysharmonizujących form użytkowania,
zachowanie zasadniczych, komponowanych elementów zespołów zabytkowych:
sylwety, rozplanowania, modułów parcelacyjnych, skali zabudowy, linii
regulacyjnych i typu zabudowy, rodzaju użytkowania zespołów zabudowy i działek,
wydobycie lub odtworzenia zatartych lub zniszczonych podstawowych elementów
zagospodarowania przestrzeni,
celem prac remontowych, przebudów i modernizacji jest zachowanie i ochrona
zabytkowej, historycznej i tradycyjnej architektury w zakresie form i materiałów
budowlanych (np. cegła, tynki szlachetne, ceramiczna dachówka),
bardziej intensywne i równomierne wykorzystanie obszarów poprzez zabudowę
terenów dotychczas niezabudowanych i budowę plomb na pustych parcelach z
uwzględnieniem zasad historycznego kształtowania przestrzeni (moduły parcelacyjne)
i rodzaju zagospodarowania,
eliminacja zużytych technicznie obiektów o charakterze substandardowym,
szczególnie w pierzejach ulicznych, nie posiadających istotnych walorów
architektonicznych i historycznych, z obowiązkiem wykonania uprzednio
dokumentacji ewidencyjnej dla obiektów historycznych,
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7)
8)

likwidacja garaży i miejsc postojowych samochodów w ciągach pierzei ulicznych,
projektowanie nowych domów we współczesnych formach zharmonizowanych z
otoczeniem przez nawiązanie do architektonicznej tradycji chronionego obszaru w
zakresie: utrzymania jednolitego, architektonicznego charakteru pierzei ulicznych
(zespołów zabudowy w osiedlach, koloniach), gabarytów, form dachów, stosowania
tradycyjnych materiałów elewacyjnych i pokryciowych,
9) obowiązuje wymóg przedstawienia koncepcji widoków nowoprojektowanych
budynków plombowych oraz nowych budynków uzupełniających zabudowę pierzei
wraz z rysunkiem sylwet zabudowy sąsiedniej – w celu dokonania jednoznacznej
oceny właściwości proponowanych gabarytów i form projektowanego obiektu,
10) ujednolicenie materiałowe i form ogrodzeń posesji,
11) zachowanie i ochrona terenów komponowanej zieleni i cmentarzy,
12) obiekty wpisane do rejestru zabytków i położone w strefie „B” podlegają ochronie
konserwatorskiej wg Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami,
13) w sytuacjach wyjątkowych i umotywowanych możliwe są odstępstwa od
powyższych zaleceń, niezbędne dla likwidacji szczególnie uciążliwych
nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania obszaru, np. przeprowadzenie korekty
układu komunikacyjnego, jednostkowa likwidacja zabudowy (nie wpisanej do rejestru
zabytków) kolidującej z koniecznymi korektami układu komunikacyjnego,
wprowadzenie nowej zabudowy (pierzejowej, plombowej) w miejsce
niezabudowanych dotąd pustek,
14) dla obszarów objętych strefą „B” ochrony konserwatorskiej zaleca się wykonanie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
UWAGA: Obiekty znajdujące się w konserwatorskiej ewidencji gminnej zabytków i położone
poza strefą „B” ochrony konserwatorskiej podlegają ochronie wg pkt. 2.a.4).
b. Strefą „B” ochrony konserwatorskiej obejmuje się:
1.

Zespoły urbanistyczno – architektoniczne: Wyspa Spichrzów, Przedmieście
Północne zawarte w ganicach: od zachodu rzeka Elbląg, od wschodu dawna
przemysłowa trakcja kolejowa oraz ul. Pestalozziego i Osińskiego, od południa ul.
Przy Bramie Targowej i Wałowa; rejon Placu Słowiańskiego; Osiedle Osiek; zespół
zabudowy zawarty w ramach ulic: Grunwaldzkiej, J. Bema, S. Żeromskiego i A.
Mickiewicza; zespół zabudowy zawarty między ulicami: Grota Roweckiego, 12
Lutego, Słoneczną i Kosynierów Gdyńskich; Osiedle Zatorze; zespół zabudowy
zawarty pomiędzy ulicami: Modlińską, Gdyńską, Szucha, Szczecińską, Osiedle
Metalowców, zespół zabudowy przy ulicach: Bartniczej, Winnickiej, Iławskiej i
Sosnowej; zespół zabudowy przy ulicach Topolowej i Robotniczej; rejon ulic
Grochowskiej, Freta i Radomskiej; zespół zabudowy przy ul. Wspólnej i Kościuszki;
zespół zabudowy przy ul. Lotniczej; niwa siedliskowa w Próchniku.
2.
Pierzeje uliczne: ul. Gen. J. Bema, ul. Browarna, ul. Grunwaldzka, ul. Królewiecka,
ul. 1-go Maja, ul. Dolna, ul. Wodna, ul. Obrońców Pokoju, ul. Zacisze, ul.
Komeńskiego, ul. Kwiatowa, ul. Jasminowa, ul. Traugutta, ul. Górnośląska.
3.
Zespoły architektoniczne: elewatory zbożowe przy ul. Portowej, zespół budynków
szkolnych przy ul. Bema i Komeńskiego, zespół budynków stacyjnych przy ul.
Lotniczej, budynki magazynowe przy ul. Dąbrowskiego, zespół koszar piechoty przy
ul. Saperów, zespół koszar przy ul. Królewieckiej, zespół budynków fabryki
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lokomotyw F. Schichaua, zespół dawnej stoczni F. Schichaua, zespół budynków przy
ul. J. Dąbrowskiego, rejon dworca kolejowego.
4.
Zespół zieleni: park „Planty”, kanał Kumieli.
5.
Cmentarze: ul. Agrykola - cmentarz katolicki, ul. Agrykola - d. cmentarz
ewangelicki, ob. katolicki, ul. Agrykola - d. cmentarz menonicki, ob. katolicki, ul.
Browarna - d. cmentarz żydowski, ul. 3-Maja - d. cmentarz ewangelicki, ul. Obrońców
Pokoju - d. cmentarz ewangelicki, ul. Robotnicza - cmentarz wielowyznaniowy, ul.
Robotnicza - cmentarz wielowyznaniowy, ul. Sadowa - d. cmentarz protestancki, ul.
Sadowa - d. cmentarz ewangelicki, ul. Szarych Szeregów - d. cmentarz ewangelicki,
ul. Traugutta - d. cmentarz ewangelicki/menonicki, Dąbrowa-Elbląg - d. cmentarz
ewangelicki.
6.
Zespoły dworsko – parkowe: dwór z parkiem przy ul. Pszenicznej 14.

3. Strefa „E” konserwatorskiej ochrony ekspozycji
Celem ustanowienia strefy „E” jest ochrona widoków sylwetowych i odbioru wizualnego
zabytków bądź zespołów obiektów zabytkowych od zewnątrz. Strefa zabezpiecza właściwą
ekspozycję obszarów objętych strefą „A” ochrony konserwatorskiej.
Strefę E wprowadza się dla obiektów indywidualnych i zespołów zabudowy wpisanych
do rejestru zabytków w granicach widoczności ograniczonej najbliższą wysoką zabudowa.
Szczegółowe granice strefy E należy ustalić w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.
W strefie „E”, stosowne do potrzeb, obowiązuje postępowanie zgodne z zasadami ochrony
konserwatorskiej nad zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków:
1.

ochrona widoku na zabytek poprzez:

zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych,

ograniczenie intensywności zagospodarowania,

ograniczanie wysokości obiektów kubaturowych,

projektowanie gabarytów, kubatur, form architektonicznych i funkcji
ewentualnej nowej zabudowy aby jej skala nie zakłócała sylwety zabytkowego
obszaru,

eliminację funkcji zakłócających odbiór estetyczny zabytku,

ograniczenie zieleni wysokiej.
2.
dla zachowania prawidłowych widoków na zabytek należy wykonać studia
widokowe, w których wyznaczone będą chronione osie widokowe i perspektywy i
określone zasady realizacji ewentualnych inwestycji.
UWAGA: Dla stref „A”, „B”, „E” obowiązuje chroniący historyczną sylwetę miasta
zakaz wznoszenia wysokościowych obiektów inżynierskich, np. kominów, wież, masztów itp.

4. Strefa „K” konserwatorskiej ochrony krajobrazu
Strefa „K” wyznaczana jest dla obszaru naturalnego krajobrazu o istotnych walorach
krajobrazowych, stanowiących o tożsamości kulturowej obszaru. Na obszarze tej strefy nie
przewiduje się inwestycji kubaturowych, z wyjątkiem ograniczonego zagospodarowania na
ogólnodostępne cele rekreacyjne, z uwzględnieniem budowy jednokondygnacyjnych
budynków.
a.

Strefą „K” ochrony konserwatorskiej obejmuje się:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

rejon Góry Chrobrego
kanał Kumieli
wyspę przy kanale przemysłowym
zachodnią część ul. Grochowskiej z żuławskimi polderami i śladami szańców
rzekę Elbląg z ujściem Fiszewki
ujście Kanału Jagiellońskiego

5. Strefa „W” ścisłej ochrony archeologicznej
Strefa „W” to obszar objęty ścisłą ochroną archeologiczna. Ewentualne inwestycje
muszą być poprzedzone badaniami archeologicznymi.
a. Strefą „W” konserwatorskiej ochrony archeologicznej obejmuje się:
1. tereny Starego Miasta wraz z terenami dawnego zamku, zespołu podominikańskiego,
rejonem średniowiecznych fortyfikacji miejskich. Obowiązują wyprzedzające badania
wykopaliskowe. Prowadzone od 1979 roku systematyczne badania archeologiczne,
rozwiązują m.in. problemy rozwoju i kształtowania się układu urbanistycznego i jego
elementów, chronologii zabudowy, stref zasiedlania, rozwoju kamienicy, lokalizacji
zamku,
2. tereny Wyspy Spichrzów,
3. grodzisko w Bielanach Wielkich – całkowity zakaz wszelkich inwestycji.
b. Zasady obowiązujące w obrębie strefy „W” ochrony konserwatorskiej:
1.

Wszelka działalność inwestycyjna i remontowa na obszarach objętych strefą „W”
wymaga uzyskania decyzji właściwego organu ochrony zabytków.

6. Strefa „OW” obserwacji archeologicznej
Strefa „OW” obserwacji archeologicznej obowiązuje na obszarach posiadających
udokumentowane warstwy kulturowe i na obszarach nierozpoznanych pod względem
archeologicznym, ale o potencjalnie istniejących warstwach kulturowych.
a. Strefą „OW” obejmuje się następujące obszary i stanowiska:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

cmentarzysko kultury wielbarskiej, na terenie ogródków działkowych, na wsch. od ul.
Moniuszki,
osadę pruską z wczesnego średniowiecza (stanowisko częściowo zniszczone),
osadę pruską z wczesnego średniowiecza, stanowisko zlokalizowane pomiędzy ul.
Spacerową a rzeką Kumielą, na wysokim, płn. brzegu rzeki,
osadę pruską z wczesnego średniowiecza, stanowisko położone jest w wąwozie rzeczki
Kumieli, nieco na płn. od miejsca gdzie ul. Królewiecka przechodzi nad rzeczką,
Elbląg Modrzewinę - cmentarzysko pruskie z wczesnego średniowiecza,
Modrzewinę Północ - osadę wczesnośredniowieczną,
Elbląg Modrzewinę Południe - osadę wielbarską,
lokacyjne Nowe Miasto,
Elbląg Zajazd - cmentarzysko kultury pomorskiej, dawna piaśnica, obecnie dzikie
wysypisko śmieci,
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10. Elbląg/Gronowo Górne - osadę kultury wielbarskiej, częściowo objętą inwestycją Węzeł
Elbląg Wschód, badania przeprowadzono w 2004r. w granicach miasta Elbląg,
11. osadę kultury wielbarskiej,
12. długi wał z wczesnego średniowiecza; wał zlokalizowany tuż przy krawędzi niewielkiego
strumienia spływającego w kierunku pd – zach.,
13. cmentarzysko kultury wielbarskiej położone przy ul. Grunwaldzkiej 110, na terenie
ogrodów działkowych,
14. osadę pomorską (wczesna epoka żelaza) oraz osadę i cmentarzysko pruskie (VI-X w.);
stanowisko w znacznym stopniu zniszczone, badania niemieckie w latach 1936-37,
15. osadę wielokulturową: rzucewska (neolit), pomorską (wczesna epoka żelaza), wielbarską
(okres wpływów rzymskich) i pruską (wczesne średniowiecze), na terenie ogródków
działkowych należących do PKP – ok. 220 m na wsch. od zbiegu ulic Skrzydlatej i
Idzikowskiego,
16. wczesnośredniowieczne cmentarzysko pruskie na terenie parku im. Traugutta,
17. Bramę Pasłęcką na ul. Grunwaldzkiej,
18. dzielnicę Północne Przedmieście,
19. rejon Placu Słowiańskiego,
20. dzielnicę Osiek,
21. rejon ulicy Lotniczej,
22. Górę Chrobrego, rejon dawnego hotelu Thumberg,
23. dwory przy ul. B.Chrobrego 10, ul. Częstochowskiej 5, ul. Marymonckiej 5, ul. St.
Witkiewicza 7, 8, 31,
24. osadę wschodnio – pomorską (halsztat), kurhan, długi wał (wczesne średniowiecze),
strażnicę (wczesne średniowiecze) – Próchnik (Jelenia Dolina).
b. Zasady obowiązujące w obrębie strefy „OW” ochrony konserwatorskiej:
Wszystkie prace ziemne na tych obszarach winny być uzgadniane z właściwym organem do
spraw ochrony zabytków, która podejmie decyzje dotyczące zasad i trybu nadzoru lub badań
archeologicznych.

6.4 Ustalenia w zakresie ochrony wartości przyrodniczych oraz w zakresie
kierunków i zasad ochrony środowiska i jego zasobów (rys. 9, rozdz. 7)
1. Ustalenia w zakresie prawnej ochrony przestrzeni przyrodniczej
1.1.Obszary i obiekty chronione ze względu na wartości przyrodnicze.
1.1.1 Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej – podstawa prawna: Uchwała Nr
VI/51/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu z dnia 26 kwietnia 1985 r. w sprawie
utworzenia parków krajobrazowych i obszarów krajobrazu chronionego (Dz. Urz. Woj.
Elbląskiego Nr 10, poz. 60) zmieniona rozporządzeniem nr 135 Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego z dnia 29 lipca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. Nr 48, poz. 888).
Powierzchnia parku w granicach miasta Elbląg wynosi 3264 ha. Park
krajobrazowy
posiada zaktualizowany plan ochrony, zatwierdzony Rozporządzeniem nr 2 Wojewody
Warmińsko - Mazurskiego z dnia 14 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Warm. – Mazur. Nr 7,
poz. 147 z dnia 3 lutego 2005 r.). Plan ten określa zasady i kierunki gospodarowania na
terenie parku, a jego zapisy są wiążące dla dokumentów planistycznych.
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1.1.2. Obszar Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej – Zachód („ OChK
Wysoczyzny Elbląskiej - Zachód"), o szacunkowej powierzchni w granicach miasta Elbląg
wynoszącej około 1 250 ha. Podstawa prawna: Rozporządzenie Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego Nr 54 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
na terenie województwa warmińsko – mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm. – Mazur. z 2005 r.,
Nr 175, poz. 1951 ze zmianami). Rozporządzenie to określa obowiązujące zasady
gospodarowania.
1.1.3. Pomniki przyrody – ustanowiono 73 pomniki przyrody: 58 pojedynczych drzew,
9 grup drzew, 3 pojedyncze głazy i 3 grupy głazów. Opis pomników wraz z ich lokalizacją na
mapach 1:12500 i 1:2000 znajduje się w bazie danych, opracowanej w ramach prac nad
studium.
1.1.4. Lasy ochronne – na mocy ustawy o lasach w granicach administracyjnych miast
powyżej 50 000 mieszkańców i w promieniu 10 km od granic lasy mają status lasów
ochronnych. Są to lasy o szczególnym znaczeniu dla ochrony środowiska i dla zaspokojenia
ważnych potrzeb społecznych. Spełniają więc funkcje społeczne i środowiskotwórcze, a także
mają charakter lasów rekreacyjno – wypoczynkowych i klimatycznych, chroniących
mikroklimat obszarów zurbanizowanych i przemysłowych. Ochronie podlegają drzewostany i
całe siedliska.
1.2.Obszary i obiekty projektowane do objęcia ochroną.
1.2.1. Rezerwaty przyrody:
„Dolina Kamienicy” – ochrona głębokich rozcięć erozyjnych i porastających je typowych
dla Wysoczyzny Elbląskiej lasów bukowych. .
„Dolina Kumieli” - ochrona cennych i bardzo rzadkich na Wysoczyźnie Elbląskiej
ekosystemów wodnych występujących w jeziorach Starym, Martwym i Goplanicy oraz
ochrona łączącej je rzeki Kumieli wraz z otaczającymi ekosystemami leśnymi.
1.2.2. Specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) sieci Natura 2000 „Wysoczyzna Elbląska” –
ochrona typów siedlisk o znaczeniu europejskim (określonych w zał. I Dyrektywy
Siedliskowej): unikatowych stanowisk niżowych, podgórskich łęgów jesionowych oraz
kwaśnych i żyznych buczyn. W granicach administracyjnych miasta Elbląg leży niewielka
część tego obszaru, obejmująca w większości tereny leśne projektowanego rezerwatu „Dolina
Kamienicy”.
1.2.3. Użytki ekologiczne – cztery zbiorniki wodne o cechach użytków ekologicznych
położone w Próchniku.
1.2.4. Pomniki przyrody – sędziwe okazy drzew nie objęte dotychczas ochroną, o dużym
znaczeniu ekologicznym, krajobrazowym i kulturowym. Konieczne jest przeprowadzenie
inwentaryzacji i oceny stanu drzew, stanowiących istotny element spuścizny przyrodniczo –
kulturowej Elbląga.
1.2.5. Złoża naturalne – rejon Elbląga nie był objęty szczegółowym rozpoznaniem złóż
kopalin. W granicach miasta znajduje się tylko jedno udokumentowane złoże surowca
ilastego „Dębica” oraz trzy obiekty wytypowane jako perspektywiczne dla występowania złóż
kruszyw naturalnych”
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 Próchnik – rejon położony na północny – wschód od osady, gdzie serię złożową stanowią
piaski drobnoziarniste zakresie różnoziarniste na powierzchni ok. 1,4 ha;
 Rubno Wielkie I – rejon zakresie powierzchni 6,5 ha, gdzie pod warstwą glin zalegają
piaski drobnoziarniste;
 Rubno Wielkie II – rejon o powierzchni 7,3 ha, gdzie wstępnie rozpoznano serie
piaszczyste.
2. Ustalenia w zakresie kształtowania struktury przyrodniczo – funkcjonalnej miasta
2.1. Ustala się terytorialny zasięg systemu ekologicznego miasta Elbląg (SEM). Najbardziej
ogólnie sformułowanym celem utylitarnym funkcjonowania systemu jest korzystne
oddziaływanie na warunki życia mieszkańców Elbląga. Koncepcja SEM opiera się na
zidentyfikowanej strukturze funkcjonalnej środowiska. Strukturę tę tworzą: geosystemy
zlewniowe, geosystemy polderowe, doliny rzek, kompleksy leśne i znaczące tereny zieleni.
Koncepcję SEM przedstawiono na mapie.
2.2. Celami zasadniczymi kształtowania systemu ekologicznego miasta jest poprawa struktury
przyrodniczo przestrzennej miasta, między innymi poprzez:
 kształtowanie i ochronę struktury przyrodniczej terenów SEM i ochronę przed zabudową;
 ochronę harmonijnego krajobrazu (w tym miejskiego krajobrazu przyrodniczo –
kulturowego, krajobrazu podmiejskiego i wiejskiego);
 ochronę terenów o cechach rezerwatów przyrody, wprowadzanie innych form ochrony
indywidualnej;
 ochronę funkcji łącznikowych korytarzy ekologicznych;
 ochronę ekosystemów wodnych;
 ochronę istniejących i wprowadzanie nowych zadrzewień.
2.3. System ekologiczny miasta tworzą powiązane przestrzennie i funkcjonalnie obszary
węzłowe, korytarze ekologiczne i ciągi, pełniące nadrzędne funkcje ekologiczne,
przenikające techniczne struktury miasta. Elementami wspomagającymi funkcjonowanie
systemu są tereny zieleni o różnych funkcjach, zlokalizowane wewnątrz struktur
technogenicznych miasta.
2.4. SEM decyduje o funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego w mieście. Kształtuje w
znaczący sposób warunki zamieszkania w przestrzeni miejskiej, szczególnie w aspekcie
fizycznej i psychicznej regeneracji organizmu człowieka. Jest wyznacznikiem jakości
warunków zamieszkania – ujmowanych całościowo (holistycznie). SEM jest powiązany z
Ekologicznym Systemem Obszarów Chronionych, jest też jego kontynuacją w obrębie
struktury przestrzennej Elbląga.
2.5. W obrębie SEM należy stosować określone zasady gospodarowania, do których należą w
szczególności:
 uznanie wysokiej roli systemu ekologicznego w strukturze przestrzennej miasta w celu
utrzymania trwałości jego funkcjonowania;
 objęcie ochroną prawną wskazanych części systemu (projektowane rezerwaty przyrody);
 ochrona wód przed dopływem zanieczyszczeń (tworzenie stref ekotonowych);
 nie dopuszczanie do lokalizacji zabudowy i budowli kubaturowych osłabiających
funkcjonowanie systemu (wyłączenie z lokalizacji zabudowy);
 ochrona stabilności stoków;
 ostrożność w kształtowaniu zieleni – unikanie wprowadzenia dendroflory,
przegradzającej korytarze ekologiczne i osłabiającej ich funkcje wentylacyjne;
 rewaloryzacja i pielęgnacja istniejącej roślinności (na zboczach roślinność pełni bardzo
ważną rolę glebochronną);
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 identyfikacja i promocja najciekawszych walorów przyrodniczych systemu (na przykład
murawy kserotermicznej, ciekawych form erozyjnych, drzew pomnikowych);
 tworzenie w obrębie korytarzy (niektóre odcinki) „frontów wodnych” (zwrócenie miasta
frontem ku wodzie poprzez odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni przywodnych).
3. Ustalenia w zakresie ochrony ilościowej i jakościowej wód
3.1. Uznanie zasobów wodnych miasta Elbląg za jedne z priorytetowych wartości środowiska
o istotnym znaczeniu dla rozwoju.
3.2. Kompleksowa ochrona zasobów wodnych (powierzchniowych i podziemnych), w tym w
szczególności:
 sukcesywne i ciągłe porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej;
 ograniczenie dopływu zanieczyszczeń pochodzących ze spływów powierzchniowych z
obszarów rolniczych;
 realizacja stref ekotonowych wokół wód;
 ograniczenie dopływu zanieczyszczeń ze spływów powierzchniowych z terenów
zurbanizowanych, głównie poprzez podczyszczanie ścieków z kanalizacji deszczowej
według najwyższej normy podczyszczania;
 podjęcie działań w kierunku oceny możliwości oczyszczania osadów dennych rzeki
Elbląg, w których mieszczą się zanieczyszczenia; resedymentacja osadów powoduje
wtórne zanieczyszczenie rzeki;
 szczególna ochrona zasobów użytkowych wód podziemnych;
 monitoring jakości wód, powszechna informacja o jakości wód (w tym szczególnie o
jakości wody pitnej);
 zwiększenie zdolności naturalnego retencjonowania wód na terenie miasta; zachowanie
wszelkiego rodzaju naturalnych zbiorników wodnych, zabagnień i terenów podmokłych,
jako szczególnie ważnych w zakresie retencji wód;
 realizacja hydrologicznej analizy wariantów optymalnego zagospodarowania terenów w
zlewniach rzek na terenie miasta, istotnych tak dla retencji wód jak i dla kompleksowych
działań zabezpieczenia miasta przed zagrożeniem powodziowym i przed podtopieniami.
4. Ustalenia w zakresie zachowania i ochrony wysokich walorów krajobrazowych
4.1. Optymalne wykorzystanie jednego z głównych atrybutów rozwoju miasta Elbląg, jakim
jest atrakcyjny i harmonijny krajobraz większej części jego obszaru.
4.2. Realizacja ochrony wartości krajobrazowych i przyjęcie jej za jedno z priorytetowych
działań w strategii rozwoju (z wykorzystaniem środków budżetowych i
pozabudżetowych).
4.3. Kształtowanie optymalnej przyrodniczo - krajobrazowej struktury użytkowania terenu,
istotnej dla kształtowania warunków życia mieszkańców.
5. Ustalenia w zakresie ochrony wysokiej bioróżnorodności i ochrony potencjału leśnego,
będącego podstawą osłony ekologicznej miasta
5.1. Ochrona i kształtowanie różnorodności gatunkowej i siedliskowej jako wartości
stanowiącej jeden z wyznaczników jakościowych rozwoju miasta i wpływającej na jego
potencjał rozwojowy.
5.2. Przyjęcie podstawowych kierunków w zakresie ochrony bioróżnorodności:
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 zachowanie cennych ekosystemów w mieście (między innymi poprzez wpisanie ich w
urbanistyczne struktury), odpowiednie kształtowanie, obejmowanie częściową ochroną
prawną;
 ograniczenie możliwości wycinania drzew i krzewów i likwidacji terenów zieleni;
 wprowadzanie zadrzewień i urządzanie (pielęgnacja) terenów zieleni;
 ochrona różnorodności siedliskowej i gatunkowej lasów;
 wprowadzanie zalesień;
 chronienie lokalnych rzadkich odmian gatunków uprawnych.
6. Ustalenia w zakresie zrównoważonej gospodarki zasobami środowiska
6.1 Uznanie relatywnie czystego środowiska za najwyższe wartość, szczególnie istotną dla
rozwoju miasta Elbląg.
6.2. Optymalne wykorzystanie przyrodniczych uwarunkowań rozwoju rekreacji i turystyki
specjalistycznej. Sformułowanie atrakcyjnej oferty turystycznej i gospodarczej miasta w
oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe.
6.3. Przyjęcie i realizacja odpowiednio wysokich standardów w gospodarce przestrzennej, do
których należy między innymi:
 priorytetową realizację inwestycji infrastruktury ochrony środowiska na wszystkich
zagospodarowywanych terenach;
 realizację przedsięwzięć z uwzględnieniem ochrony krajobrazu jako całości i jego
poszczególnych elementów, w tym szczególnie zadrzewień, wnętrz krajobrazowych, osi
widokowych i harmonijnej zabudowy oraz dziedzictwa kulturowego;
 kształtowanie komfortowych warunków zamieszkania w aspekcie środowiskowym , ze
szczególnym uwzględnieniem ochrony przed uciążliwościami;
 zachowanie warunków równowagi środowiska przyrodniczego;
 przywracanie środowiska do właściwego stanu na terenach zdewastowanych i
zdegradowanych (wyrobiska, wysypiska odpadów);
 wprowadzenie zadrzewień na terenach występowania najsłabszych gleb, terenach
przywodnych oraz w strefach zabudowy (także zadrzewień w formie komponowanej);
 uwzględnienie możliwych preferencji ekonomicznych w przygotowaniu ofert
zagospodarowania obszarów i obiektów chronionych;
 uwzględnianie w gospodarowaniu standardów unii europejskiej.
6.4. Ocena cech klimatu lokalnego Elbląga (także bioklimatu) w celu określenia warunków
optymalnej polityki lokalizacji funkcji w przestrzeni miasta. Właściwe rozpoznanie
uwarunkowań topoklimatycznych może mieć istotny wpływ na społeczne i ekonomiczne
koszty prowadzenia gospodarki przestrzennej miasta.
6.5. Rozpoznanie stanu siedlisk leśnych, głównie pod kątem ich zdrowotności, możliwości
wykorzystania dla organizowania aktywnego wypoczynku, warunków i możliwości
zalesień (określenie granicy rolno – leśnej).
6.6.Opracowanie analizy zasadności budowy wrót przeciwsztormowych w aspekcie
ekologicznym i ekonomicznym. Zadanie to jest ujęte w Programie Ochrony Środowiska
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
7. Ustalenia w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom środowiska
7.1. Identyfikacja (na podstawie materiałów RZGW) i ochrona terenów zagrożonych
powodzią. Realizacja ochrony winna uwzględniać cztery zasadnicze kierunkowe działania
organizacyjno – przestrzenne:
 realizację systemów osłony przeciwpowodziowej w dolnej części miasta;
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 realizację systemów retencji wód w górnej części miasta;
 stosowanie odpowiedniej polityki w zagospodarowaniu przestrzennym terenów
zagrożonych podtopieniami powodziowymi, szczególnie w zakresie polityki
lokalizacyjnej i użytkowania terenu;
 optymalne zagospodarowanie (i gospodarowanie) na terenach, gdzie zagrożenie może
być generowane (tereny zlewni rzek).
7.2. Uwzględnienie w kierunkowej polityce przestrzennej skutków potencjalnego wzrostu
poziomu morza wskutek prognozowanych zmian klimatu.
7.3. Ochrona gleb przed erozją, efektywne zagospodarowanie słabych gruntów rolnych,
(zalesienia, alternatywne zagospodarowanie nierolnicze).
7.4. Podjęcie działań zmierzających do likwidacji emisji niskiej, szczególnie na terenach
zabudowy mieszkaniowej. Przyjęcie kierunkowej zasady sukcesywnego wprowadzania
systemów grzewczych charakteryzujących się niewielką emisją zanieczyszczeń do
atmosfery (tak zwanych ekologicznych źródeł energii).
7.5. Podjęcie zintegrowanych działań w kierunku przeciwdziałania zagrożeniom środowiska,
głównie w zakresie:
 ochrony wód przed dopływem zanieczyszczeń z terenów rolnych, między innymi
poprzez realizację ochronnych stref roślinnych wzdłuż wód powierzchniowych;
 ochrony przed hałasem;
 przywracania środowiska do właściwego stanu, głównie poprzez rekultywację i
renowację terenów zdewastowanych;
 odpowiedniej realizacji gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami;
 ochrony gleb przed erozją, głównie poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów
agrotechnicznych i odpowiedniej struktury upraw;
 odpowiedniego przygotowania technicznego i organizacyjnego w zakresie
przeciwdziałania poważnym awariom i ich potencjalnym skutkom dla środowiska i dla
ludzi.
7.6. Identyfikacja terenów potencjalnie zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, zgodnie z
zasadami określonymi w odrębnych przepisach. Ocenia się, że na terenach o znacznym
nachyleniu, w pobliżu głębokich dolin i w samych strefach dolinnych istnieje
prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zagrożenia. Przeprowadzenie identyfikacji
powinno wyjaśnić dwie kluczowe kwestie – czy zagrożenie występuje i jeżeli tak, to jaka
jest jego skala.
8. W zakresie minimalizacji konfliktów środowiskowych
8.1. W celu minimalizacji konfliktów, dla zachowania powiązań przyrodniczych i ich
pozytywnego kształtowania ocenia się jako wskazane:
 objęcie planowaniem zintegrowanym stref głównych rzek jako osi ekologicznych miasta;
 dążenie do przestrzennej polaryzacji funkcji w obrębie miasta z uwzględnieniem
znaczenia systemu ekologicznego;
 opracowanie dla obszaru miasta kompleksowego projektu kształtowania terenów zieleni,
ze szczególnym uwzględnieniem: systemu ekologicznego miasta, ochrony istniejących i
wprowadzenia nowych zadrzewień, tworzenia ciągów roślinności wysokiej, tworzenia
parków i skwerów na terenach rozwojowych Elbląga, nawiązania do cech przyrodniczych
przestrzeni otaczających zabudowę miejską;
 wykorzystanie możliwości atrakcyjnego zagospodarowania terenów przywodnych;
 szczególnie wszechstronne opracowanie projektów urządzania terenów bezpośrednio
przywodnych i w obrębie systemu ekologicznego miasta;
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 wycofywanie funkcji gospodarczych, agresywnych wobec środowiska z terenów o
funkcji ekologicznej i mieszkaniowej;
 wycofywanie funkcji gospodarczych i mieszkaniowych z terenów największego
zagrożenia powodziowego, co wydaje się szczególnie zasadne w aspekcie prognozy
zmian klimatycznych;
 zahamowanie dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych oraz przystosowanie
części z nich do pełnienia funkcji rekreacyjnych;
 realizację obiektów małej architektury przywodnej (w tym związanej z ciągami
spacerowymi, trasami rowerowymi);
 potrzebę zachowania jak największej powierzchni terenów biologicznie czynnych;
 rewaloryzację terenów biologicznie czynnych wśród zabudowy miejskiej;
 rekultywację nieużytków antropogenicznych (między innymi poprzez naturalizację lub
urządzanie zieleni);
 analizę oddziaływania elementów infrastruktury technicznej i wpływ zagospodarowania
przestrzennego na ogólną fizjonomię krajobrazu;
8.2. Opracowanie mapy akustycznej miasta Elbląg, stanowiącej niezbędne narzędzie
wspomagające warsztat urbanistyczny, pozwalające odpowiednio kształtować strukturę
miasta.
9. Ustaleń w zakresie edukacji ekologicznej
9.1. Organizacja powszechnej edukacji ekologicznej społeczeństwa miasta, między innymi
poprzez realizację przyjaznej dla środowiska polityki przestrzennej i poprzez promowanie
walorów przyrodniczych.
9.2. Kreowanie nowej kultury turystycznej przyznającej najwyższy priorytet ochronie
środowiska (które stanowi fundament rozwoju zrównoważonej turystyki).
9.3. Sukcesywna rozbudowa i kształtowanie kompleksowej bazy danych o środowisku w
ramach Elbląskiego Systemu Informacji Przestrzennej, szczególnie określenie pożądanego
kształtu bazy w dziale „środowisko przyrodnicze”.

6.5 Ustalenia dotyczące polityki planistycznej do 2020 r.
1. Ustala się obszary, na których realizacja nowej zabudowy nierolniczej może być
poprzedzona wykonaniem scaleń i wtórnych podziałów w celu zachowania zasad ładu
przestrzennego. Są to:
 obszar dzielnicy Zawodzie
 obszar dzielnicy Warszawskie Przedmieście (rejon ul. Okólnik)
2.

Dokładny zakres scaleń i podziałów będzie określony w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi w okresie ich sporządzania
przepisami dotyczącymi gospodarki gruntami.
Z mocy odrębnych przepisów obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru terenów leśnych i otwartych położonych w
parku Krajobrazowym Wysoczyzna Elbląska oraz jego otuliny, w granicach miasta
Elbląga.

3. Ustala się obszary, dla których gmina – miasto zamierza sporządzić miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego:
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1) Warszawskie Przedmieście wraz z odcinkiem międzydzielnicowej trasy wschodniej
(kontynuacja projektu planu),
2) rejon między rzeką Terkawką a drogą nr 22, w tym obszary wymagające zmiany
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (kontynuacja
projektu planu),
3) obszar Europarku (kontynuacja projektu planu),
4) rejon trasy Saperów – Kościuszki,
5) Osiek (kontynuacja projektu planu związanego z realizacją połączenia ul. Rycerskiej z
Zatorzem),
6) rejon ul. Malborskiej (kontynuacja projektu planu związanego z realizacją połączenia
ul. Rycerskiej z Zatorzem), w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia
gruntów rolnych na cele nierolnicze,
7) rejon ulic Łęczyckiej i Dąbrowskiego (kontynuacja projektu planu),
8) teren niezbędny dla rozbudowy zakładu utylizacji odpadów wraz ze strefą ochronną,
rejon ul. Płk Dąbka – Robotnicza (wraz z targowiskiem),
9) rejon ul. Królewieckiej między ul. Fromborską a Dąbrową, w tym obszary
wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i
nieleśne (kontynuacja projektu planu),
10) rejon zlewni rzeki Babicy między osiedlem Zajazd a osiedlem Nad Jarem,
11) rejon Dąbrowa 3, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych
i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
12) dzielnica Przemysłowa między linią kolejową a ul. Grunwaldzką,
13) rejon Jelenia Dolina, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów
rolnych na cele nierolnicze,
14) rejon Stagniewo, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i
leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
15) Dąbrowa I (kontynuacja projektu planu),
16) pozostały bez planów Obszar Portu Morskiego,
17) Zawodzie – Zachód (aktualizacja planu dla terenu w rejonie ul. Żuławskiej i drogi nr
7, wraz z terenem przy ul. Nizinnej),
18) Zawodzie – Południe (kontynuacja planu na południe od ul. Żuławskiej),
19) rejon wschodniego węzła drogi krajowej nr 7,
20) rejon skrzyżowania ulic: Płk Dąbka obszarów Ogólnej (kontynuacja planu),
21) obszar otoczenia Placu Kazimierza Jagiellończyka (kontynuacja planu),
22) rejon skrzyżowania ulic: Królewieckiej obszarów Marymonckiej (kontynuacja planu),
23) fragmenty Starego Miasta w Elblągu (kontynuacja planu),
24) rejon dworców(kontynuacja planu),
25) rejon ulic Bema – Kościuszki – Szańcowa (kontynuacja planu0,
26) osiedle Na Stoku – Zachód /narożnik ul. Robotniczej obszarów Jaśminowej/
(kontynuacja planu),
27) obszar rozbudowy Zakładu Utylizacji Odpadów (ZUO) w Elblągu.
4. Dla obszarów wymienionych w pkt. 3 należy sporządzić lub przystąpić do sporządzenia
planów w latach 2005 – 2020. Granice obszarów określone na rysunku „Studium” mają
charakter orientacyjny i będą wymagać weryfikacji w uchwałach o przystąpieniu do
sporządzenia planu. Tereny o powierzchni stanowiącej do 15% powierzchni
poszczególnych obszarów mogą zostać ostatecznie wykluczone z granic planu. Plany
mogą być opracowane dla terenów stanowiących połączenie kilku obszarów
wymienionych w pkt. 3.
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7 RYSUNKI
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8 USTALENIA DLA JEDNOSTEK STRUKTURY LOKALNEJ WYŻSZEGO
RZĘDU
Teren: C – 1 UM
Powierzchnia: 17,42 ha
Ludność: 963
Użytkowanie:
Teren historycznego centrum miasta, który w 1945 roku został zniszczony w 95%. Od
1980 roku był poddany procesowi rewitalizacji (retrowersji). Do dziś na ok. 50% terenu
odtworzono zabudowę pierzejową o funkcji usługowo – mieszkaniowej. Na terenie
Starego Miasta znajduje się Katedra Św. Mikołaja i zespół usług kultury (Biblioteka
Miejska, Muzeum, Galeria El, siedziba Diecezji Elbląskiej, liczne banki i niewielkie
hotele).
Brak zabudowy na terenach bezpośrednio położonych przy zachodniej granicy obszaru
sprawia, że Stare Miasto jest odsłonięte i nienaturalnie eksponowane. Dzielnica pełni
funkcje mieszkaniowe, kulturalne i usługowe, mieści też jednostki administracji
państwowej i kościelnej.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren zlokalizowany w mezoregionie Żuław Delty Wisły. W granicach jednostki
znajduje się morski port na Zalewie Wiślanym w Elblągu (zgodnie z Zarządzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1994 r. MP Nr 29 z 1994r.,
poz. 242) – wszystkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu portu
należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej.
Rzeka Elbląg stanowi ważny korytarz ekologiczny Systemu Ekologicznego Miasta
łączący rezerwat jeziora Drużno z Zalewem Wiślanym. Jednocześnie jest ona
śródlądową trasą żeglugową (na obszarze Elbląga wchodzi w obszar wewnętrznych
wód morskich) o rosnącym znaczeniu turystycznym.
Zachodnia część jednostki to obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią. Należy
przewidzieć dla jednostki ochronę przeciwpowodziową na poziomie zdarzenia co
najmniej raz na 200 lat. Elementy systemu ochrony przeciwpowodziowej (np. rzędną
korony wału, zastosowanie klap zwrotnych, parapety, rezerwę terenu) należy ustalać i
realizować z uwzględnieniem odpowiednich przepisów szczególnych oraz opracowań
studialno – planistycznych, do których wykonania zobowiązuje Prawo wodne.
Elementy systemu ochrony przeciwpowodziowej powinny być określone w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym
uwzględnieniem rezerwy terenu na ochronę przeciwpowodziową.
Dla całego obszaru portowego należy założyć – w odniesieniu do wód opadowych i
roztopowych – przed wprowadzeniem do odbiornika oczyszczenie w separatorach
substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach zaprojektowanych dla przejmowania
opadów o częstości występowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut, lecz o ilości
nie mniejszej niż powstającej z opadów o natężeniu 77 litrów na 1 sekundę na 1
hektar.
Obszar jednostki objęty jest programem retrowersji polegającym na sukcesywnym
odtwarzaniu zabudowy, przy zachowaniu historycznego układu urbanistycznego oraz
jej wysokości i proporcji, dla przywrócenia wartości krajobrazu kulturowego i
tożsamości miasta.
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Obszar jednostki objęty jest strefą „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz strefą
„W’ ścisłej ochrony archeologicznej.
Następujące obiekty wpisane są do rejestru zabytków: Katedra p.w. św. Mikołaja,
Biblioteka Wojewódzka przy ul. Św. Ducha, Galeria El, kamienice mieszczańskie przy
ul. Św. Ducha 11 – 12, fragment renesansowej ściany z portalem przy ul. Wigilijnej 3,
Brama Targowa, kamienica mieszczańska przy ul. Garbary 12, zespół domów z tzw.
Ścieżką Kościelną, budynek produkcyjno-administracyjny przy ul. Św. Ducha 25,
kamienica czynszowa przy ul. Garbary 30, kamienica przy ul. Pocztowej 3, zespół
budynków Poczty przy Placu Słowiańskim 1-3.
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze śródmiejskim.

Teren: C – 2 UM
Powierzchnia: 22,30 ha
Ludność: 3832
Użytkowanie:
Jednostkę stanowi obszar Nowego Miasta (zespół urbanistyczny o tej nazwie zwarty
był w ramach dzisiejszych ulic Hetmańskiej, Giermków, Rycerskiej i Tysiąclecia)
położony na wschód od Starego Miasta, w strefie centralnej – według podziału
strukturalno – przestrzennego miasta. Od początku wieku XIX obszar podlegał
przebudowie i przekształceniom związanym z tworzeniem nowego centrum Elbląga.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest zlokalizowany w mezoregionie Żuław Delty Wisły.
Na terenie jednostki istnieje możliwość intensyfikacji zabudowy. Teren wymaga
znacznej poprawy estetyki przestrzeni i standardu użytkowego.
Na obszarze jednostki obowiązuje polityka chroniąca wartości przyrodnicze, kulturowe
i krajobrazowe.
Następujące obiekty wpisane są do rejestru zabytków: budynek banku przy ul. 1-go
Maja 16, budynek mieszkalny przy ul. 1-go Maja 13, budynek mieszkalny przy ul. 1-go
Maja 35, budynek przy ul. Krótkiej 5.
W strefie „B” ochrony konserwatorskiej znajdują się: park Planty, ul. 1 – go Maja, Plac
Słowiański i teren przy hotelu Elzam. Obszar lokacyjny Nowe Miasto objęty jest strefą
„OW” obserwacji archeologicznej.
W rejonie skrzyżowania ul. 12-go Lutego z ul. Armii Krajowej ustalono miejsce
lokalizacji zespołu obiektów o wysokości powyżej 11 kondygnacji, tj. do 48 m n.p.m.
W północnej części jednostki realizowane będą przedsięwzięcia związane z ochroną
przeciwpowodziowa Żuław i miasta Elbląga.
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
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kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze śródmiejskim.

Teren: C – 3 UM
Powierzchnia: 21,2 ha
Ludność: 2215
Użytkowanie:
Teren centrum sąsiadujący od zachodu z obszarem Nowego Miasta, w chwili obecnej
jest terenem rozwoju funkcji centralnych miasta oraz miejscem budowy tożsamości i
aktywizacji przestrzeni miejskiej o wysokich standardach urbanistycznych i
architektonicznych. Realizacja tych celów odbywa się między innymi poprzez
stworzenie warunków dla intensywnego wykorzystania terenu na funkcje o charakterze
miastotwórczym, tworzenie warunków ich rozwoju i włączanie ich w przestrzenie
publiczne miasta. Przeważa funkcja usługowa, uzupełniona funkcją mieszkaniową.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest zlokalizowany w mezoregionie Żuław Delty Wisły.
Część południowa terenu to obszar obowiązywania polityki dynamicznych
przekształceń strukturalnych i funkcjonalnych, na pozostałym terenie obowiązuje
polityka chroniąca wartości przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe.
Na terenie jednostki znajdują się przestrzenie publiczne o szczególnym znaczeniu dla
kształtowania tożsamości miasta.
Następujące obiekty wpisane są do rejestru zabytków: budynek mieszkalny – dwór przy
ul. 1-go Maja 48, budynek Sądu Wojewódzkiego, budynek mieszkalny przy ul.
Jaszczurczego 14-14a, budynek mieszkalny przy ul. 3-go Maja 13, bryła budynku
przychodni przy ul. Czerwonego Krzyża 2. W rejonie skrzyżowania ul. Hetmańskiej z
ul. Tysiąclecia ustalono miejsce lokalizacji zespołu obiektów o wysokości powyżej 11
kondygnacji, tj. do wysokości 48 m n.p.m.
W rejonie Placu Konstytucji i ul. 3-go Maja ustalono obszar rozmieszczenia nowych
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2.
Przy ul. 3-go Maja położony jest cmentarz objęty strefą „B” ochrony konserwatorskiej.
Strefą „OW” obserwacji archeologicznej obejmuje się Bramę Pasłęcką przy ul.
Grunwaldzkiej. Południowo – wschodnią granicę obszaru – kanał Kumieli obejmuje się
strefą „K” konserwatorskiej ochrony krajobrazu i strefą „B” ochrony konserwatorskiej.
Kanał Kumieli jest również korytarzem ekologicznym, będącym jednym z
podstawowych elementów łącznikowych systemu ekologicznego miasta.
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze śródmiejskim.
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Teren: C – 4 UM
Powierzchnia: 27,3 ha
Ludność: 3504
Użytkowanie:
Obszar sąsiadujący od południa ze Starym i Nowym Miastem o mieszanej funkcji
mieszkaniowo-usługowej. W części obszaru zabudowa zachowała charakter
pierzejowy. W północnej części w latach 60-tych i 70-tych powstały budynki
mieszkalne wielorodzinne
Zasady polityki przestrzennej:
Przeważająca część terenu to obszar obowiązywania czynnej polityki ochrony i
odtwarzania wartości krajobrazu kulturowego – obszar wymagający rewitalizacji.
Następujące obiekty wpisane są do rejestru zabytków: kompleks budynków należących
do Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z działką, budynek A.H. Neufelda przy ul.
Zacisze 2-3, budynek mieszkalny przy ul. Zacisze 18, budynek mieszkalny przy ul.
Kręgielnej 1, budynek przy ul. Pocztowej 2, budynek dawnej fabryki cygar przy ul.
Królewieckiej, budynek mieszkalny przy ul. Stoczniowej 10, budynek mieszkalny przy
ul. Zacisze 14, budynek przychodni przy ul. 12-go Lutego 5a, budynki mieszkalne przy
ul. Królewieckiej 34, 38, 40, dom mieszkalny przy ul. Zacisze 10, dom mieszkalny przy
ul. Powstańców Warszawskich 9, mury zniszczonego kościoła p.w. Bożego Ciała przy
ul. Robotniczej 27.
Zachodnia część jednostki do ulic Pestalozziego i Osińskiego znajduje się w strefie „B”
ochrony konserwatorskiej oraz w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. Pierzeje
uliczne przy ulicy Królewieckiej i Zacisze objęte są strefą „B” ochrony
konserwatorskiej.
Cały obszar jednostki wymaga rewitalizacji, w tym rewaloryzacji przestrzeni oraz
rehabilitacji i uzupełnienia zabudowy.
W rejonie Placu Kazimierza Jagiellończyka ustalono miejsce lokalizacji zespołu
obiektów o wysokości powyżej 11 kondygnacji, tj. do wysokości 60 m n.p.m.
W zachodniej części jednostki realizowane będą przedsięwzięcia związane z ochrona
przeciwpowodziowa Żuław i miasta Elbląga.
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze śródmiejskim.
Tereny kompleksów usług.

Teren: C – 5 U
Powierzchnia: 10,9 ha
Ludność: 151
Użytkowanie:
Na terenie jednostki zlokalizowane są zespoły usług kultury (Teatr Dramatyczny,
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Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid”), sportu (kryta
pływalnia i kryte lodowisko miejskie) oraz rozrywki i handlu (zespół „Zielone
Tarasy”).W części zachodniej znajdują się pozostałości zabudowy mieszkaniowej
pierzejowej.
We wschodniej części znajduje się plac Kazimierza Jagiellończyka, będący ważnym
elementem systemu miejskich przestrzeni publicznych.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest zlokalizowany w mezoregionie Wysoczyzny Elbląskiej.
Obszar jednostki wymaga rewitalizacji, w tym rewaloryzacji przestrzeni i rehabilitacji
zabudowy. Istnieje możliwość intensyfikacji zabudowy.
Na całym obszarze wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących negatywnie
oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny kompleksów usług.

Teren: C – 6 UM
Powierzchnia: 35,6 ha
Ludność: 8581
Użytkowanie:
Teren łączy funkcję mieszkaniową i usługową.
Jednostka obejmuje centralnie położone tereny o znaczących walorach historyczno –
kulturowych objęte w części ochroną konserwatorską z dużym udziałem
zdegradowanej zabudowy mieszkaniowej, która osłabiła ich dynamikę rozwoju. Tereny
te mogłyby stanowić rezerwę dla wielofunkcyjnej zabudowy śródmiejskiej.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest zlokalizowany w mezoregionie Wysoczyzny Elbląskiej.
Na obszarze jednostki obowiązuje polityka ochrony i odtwarzania wartości krajobrazu
kulturowego oraz chroniąca wartości przyrodnicze. Cały obszar jednostki
predysponowany jest do rewitalizacji, w tym rewaloryzacji przestrzeni i rehabilitacji
zabudowy.
Następujące obiekty wpisane są do rejestru zabytków: budynek Urzędu Miejskiego,
budynek mieszkalny wraz z ogrodem przy ul. Trybunalskiej 17, budynek przy ul.
Struga 52, budynek mieszkalny przy ul. Traugutta 89, domy mieszkalne przy ul.
Traugutta 85 i Królewieckiej 285.
Zespół urbanistyczny zawarty między ulicami: Grota Roweckiego, 12 – go Lutego,
Słoneczną i Kosynierów Gdyńskich objęty jest strefą „B” ochrony konserwatorskiej.
Pierzeje uliczne przy ul. Traugutta (wschodniej granicy obszaru) objęte są strefą „B”
ochrony konserwatorskiej.
Od wschodu teren graniczy z korytarzem ekologicznym rzeki Kumieli.
W rejonie Placu Kazimierza Jagiellończyka ustalono obszar lokalizacji obiektu
handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
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W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze śródmiejskim.
Tereny kompleksów usług.

Teren: C – 7 UM
Powierzchnia: 20,6 ha
Ludność: 8747
Użytkowanie:
Teren parku im.Traugutta jest ważnym elementem terenów zielonych i rekreacyjnych
miasta.
Według podziału strukturalno – przestrzennego miasta jednostka znajduje się w strefie
śródmiejskiej. Zasoby mieszkaniowe stanowi głównie zabudowa wielorodzinna
pierzejowa. Na terenie zlokalizowane są: siedziba Polskiego Związku Niewidomych i
Cerkiew grekokatolicka.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest zlokalizowany w mezoregionie Wysoczyzny Elbląskiej.
Na obszarze jednostki obowiązuje polityka ochrony i odtwarzania wartości krajobrazu
kulturowego. Jest to obszar wymagający rewitalizacji, w tym rewaloryzacji przestrzeni
i rehabilitacji zabudowy.
Nastepujące obiekty wpisane są do rejestru zabytków: kaplica cmentarna p.w. św.
Anny (obecnie cerkiew) przy ul. Traugutta 15, budynek mieszkalny wraz z posesją, z
nasadzeniami zieleni wysokiej i ogrodzeniem przy ul. Bema 7, budynek mieszkalny
wraz z posesją i nasadzeniami zieleni wysokiej przy ul. Bema 9.
Przez obszar przebiega strefa „K” konserwatorskiej ochrony krajobrazu. Kanał
Kumieli objęty jest strefą „B” ochrony konserwatorskiej. W południowej części
znajduje się dawny cmentarz ewangelicki/menonicki objęty strefą „B”
konserwatorskiej ochrony zabytków oraz strefą „OW” obserwacji archeologicznej,
stanowi bowiem stanowisko archeologiczne – cmentarzysko pruskie z czasów
wczesnego średniowiecza. Pierzeje uliczne przy ulicy Traugutta i Kwiatowej objęte są
strefą „B” ochrony konserwatorskiej.
Rzeka Kumiela jest też ważnym korytarzem ekologicznym łączącym obszary węzłowe
„Bażantarnia” i „Jezioro Drużno”.
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze śródmiejskim.
Tereny zieleni urządzonej oraz funkcji wypoczynkowo – rekreacyjnej i sportowej.
Teren: C – 8 UM
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Powierzchnia: 15,6 ha
Ludność: 719
Użytkowanie:
Teren jest częścią obszaru Śródmieścia Wschód. Na obszarze jednostki zlokalizowane
są liczne obiekty infrastruktury społecznej, usług o znaczeniu ogólnomiejskim i
ponadlokalnym takich jak: szkoły, w tym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa,
obiekty administracji publicznej (Urząd Skarbowy, oddział Urzędu Wojewódzkiego)
i obiekty sakralne (Zakon Sióstr Franciszkanek , kościół parafialny p.w. Św. Jerzego)
Zasady polityki przestrzennej:
Na obszarze jednostki obowiązuje polityka ochrony i odtwarzania wartości krajobrazu
kulturowego oraz chroniąca wartości przyrodnicze. Cały obszar jednostki wymaga
rewitalizacji, w tym rewaloryzacji przestrzeni i rehabilitacji zabudowy.
Rzeka Kumiela (od zachodu) stanowi korytarz ekologiczny będący jednym z
podstawowych elementów łącznikowych systemu ekologicznego miasta, a zarazem
znajduje się w strefach: „B” ochrony konserwatorskiej oraz „K” konserwatorskiej
ochrony krajobrazu.
Kaplica p.w. św. Jerzego wpisana jest do rejestru zabytków.
Obszar zwarty między ulicami: Żeromskiego, Wojska Polskiego, Mickiewicza i
wzdłuż Bema oraz pierzeje uliczne przy ul. Bema objęte są strefą „B” ochrony
konserwatorskiej. W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów
mogących negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i
krajobrazu kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze śródmiejskim.
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej historycznych przedmieść.
Tereny kompleksów usług.

Teren: C – 9 UM
Powierzchnia: 28,3 ha
Ludność: 5712
Użytkowanie:
Teren jest częścią obszaru Śródmieścia Wschód. Na obszarze jednostki zlokalizowane
są liczne usługi o znaczeniu ogólnomiejskim i ponadlokalnym (służby zdrowia,
oświaty, komercyjne) i obiekt sakralny – kościół p.w. Miłosierdzia Bożego.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest zlokalizowany w mezoregionie Żuław Delty Wisły.
Jest to obszar obowiązywania polityki ochrony i odtwarzania wartości krajobrazu
kulturowego oraz wymagający rewitalizacji, w tym rewaloryzacji przestrzeni i
rehabilitacji zabudowy.
Rzeka Kumiela stanowi korytarz ekologiczny będący jednym z podstawowych
elementów łącznikowych systemu ekologicznego miasta, a zarazem znajduje się w
strefie „K” konserwatorskiej ochrony krajobrazu oraz strefie „B” ochrony
konserwatorskiej.
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Budynki mieszkalne przy ul. Grunwaldzkiej o numerach 27, 29, 31, 41, 43, 47, 57, 63,
67, 69, 70, 71 wpisane są do rejestru zabytków.
Obszar zwarty między ulicami: Żeromskiego, Wojska Polskiego, Mickiewicza i
zabudową przy ulicy Grunwaldzkiej oraz pierzeje uliczne przy ul. Grunwaldzkiej
objęte są strefą „B” ochrony konserwatorskiej.
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze śródmiejskim.
Tereny kompleksów usług.

Teren: C – 10 U
Powierzchnia: 8,6 ha
Ludność: Użytkowanie:
Rejon dworców - obszar zawarty między ulicami Grunwaldzką i Lotniczą oraz
terenami kolejowymi stacji Elbląg.
Zasady polityki przestrzennej:
Obszar jest zlokalizowany w mezoregionie Żuław Delty Wisły.
Zespół budynków stacyjnych przy ul. Lotniczej objęty jest strefą ”B” ochrony
konserwatorskiej.
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny kompleksów usług związanych z lokalizacją dworca kolejowego i
autobusowego.

Teren: C – 11 PUZ
Powierzchnia: 24,4 ha
Ludność: Użytkowanie:
Jednostka zlokalizowana jest w południowej części miasta, na wschodniej stronie
dzielnicy Osiek. Jest to obszar zurbanizowany, który stanowią głównie tereny
komercyjne centrotwórcze powstałe na skutek procesu przekształceń obszaru
poprzemysłowego.
Zasady polityki przestrzennej:
Obszar jest zlokalizowany w mezoregionie Żuław Delty Wisły.
Należy kontynuować proces przekształcania obiektów przemysłowych na usługowo –
handlowe, poprzez lokalizację wielkoprzestrzennych obiektów handlowych powyżej
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2000 m2 powierzchni sprzedażowej.
Prawie cała jednostka znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej. Rzeka
Kumiela położona w strefie „K” konserwatorskiej ochrony krajobrazu oraz w strefie
„B” ochrony konserwatorskiej stanowi także korytarz ekologiczny.
Jest to obszar dynamicznych przekształceń strukturalnych i funkcjonalnych,
wymagający rewitalizacji, w tym rewaloryzacji przestrzeni i rehabilitacji zabudowy.
W południowej części jednostki realizowane będą przedsięwzięcia związane z ochroną
przeciwpowodziową Żuław i miasta Elbląga.
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych mogących negatywnie
oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy przemysłowo – usługowej.

Teren: C – 12 MUPPZ
Powierzchnia: 30,1 ha
Ludność: 3720
Użytkowanie:
Dzielnica Osiek – obszar zlokalizowany w południowej części miasta, przy Alei
Tysiąclecia i Alei Grunwaldzkiej prowadzących do drogi krajowej nr 7 relacji
Warszawa - Gdańsk. Obecna zabudowa dzielnicy powstawała od końca XIX wieku do
lat 30. następnego wieku.
Na terenie jednostki zlokalizowane są m.in. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno –
Kartograficzne OPEGIEKA Sp. z o.o., Komenda Wojewódzka Policji w Elblągu,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu.
We wschodniej części lokowano zabudowania przemysłowe. Nadal wiele parcel jest
niezabudowanych lub zagospodarowanych pawilonami gospodarczymi, handlowymi
lub garażowymi.
Zasady polityki przestrzennej:
Obszar jest zlokalizowany w mezoregionie Żuław Delty Wisły. W granicach jednostki
znajduje się morski port na Zalewie Wiślanym w Elblągu (zgodnie z Zarządzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1994 r. MP Nr 29 z 1994r.,
poz. 242) – wszystkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu portu
należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej.
Zachodni fragment jednostki to obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią. Należy
przewidzieć dla jednostki ochronę przeciwpowodziową na poziomie zdarzenia co
najmniej raz na 200 lat. Elementy systemu ochrony przeciwpowodziowej (np. rzędną
korony wału, zastosowanie klap zwrotnych, parapety, rezerwę terenu) należy ustalać i
realizować z uwzględnieniem odpowiednich przepisów szczególnych oraz opracowań
studialno – planistycznych, do których wykonania zobowiązuje Prawo wodne.
Elementy systemu ochrony przeciwpowodziowej powinny być określone w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym
uwzględnieniem rezerwy terenu na ochronę przeciwpowodziową – w południowo wschodniej części jednostki realizowane będą przedsięwzięcia związane z ochroną
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przeciwpowodziową Żuław i miasta Elbląga.
Dla całego obszaru portowego należy założyć – w odniesieniu do wód opadowych i
roztopowych – przed wprowadzeniem do odbiornika oczyszczenie w separatorach
substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach zaprojektowanych dla przejmowania
opadów o częstości występowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut, lecz o ilości
nie mniejszej niż powstającej z opadów o natężeniu 77 litrów na 1 sekundę na 1 hektar.
Pd – wsch granicę jednostki stanowi korytarz ekologiczny Kumieli będący jednym z
podstawowych elementów łącznikowych systemu ekologicznego miasta. Kanał
Kumieli objęty jest strefą „K” konserwatorskiej ochrony krajobrazu oraz strefą”B”
ochrony konserwatorskiej. Zachodnią granicę stanowi korytarz ekologiczny rzeki
Elbląg.
Dzielnica Osiek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej „B” oraz w strefie
„OW” obserwacji archeologicznej. Cały obszar jednostki wymaga rewitalizacji, w tym
rewaloryzacji przestrzeni, rehabilitacji zabudowy oraz jej intensyfikacji. Kamienica
mieszczańska przy ul. Malborskiej 47 wpisana jest do rejestru zabytków
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze śródmiejskim.
Tereny kompleksów usług.

Teren: C – 13 MU
Powierzchnia: 10,3 ha
Ludność: 188
Użytkowanie:
Teren jednostki obejmuje południową część terenu Starego Miasta. W jej obrębie
znajdują się: Muzeum Elbląskie (dawne Gimnazjum i budynek podzamcza), Caritas
Diecezji Elbląskiej, Prokuratura Okręgowa, szkoły ponadgimnazjalne wraz z bursą.
Cały obszar został w 95% zniszczony w 1945 roku. Od 1980 jest poddawany procesowi
rewitalizacji (retrowersji).
Zasady polityki przestrzennej:
Jednostka znajduje się w mezoregionie Żuław Delty Wisły. W granicach jednostki
znajduje się morski port na Zalewie Wiślanym w Elblągu (zgodnie z Zarządzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1994 r. MP Nr 29 z 1994r.,
poz. 242) – wszystkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu portu
należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej.
Zachodni fragment jednostki to obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią. Należy
przewidzieć dla jednostki ochronę przeciwpowodziową na poziomie zdarzenia co
najmniej raz na 200 lat. Elementy systemu ochrony przeciwpowodziowej (np. rzędną
korony wału, zastosowanie klap zwrotnych, parapety, rezerwę terenu) należy ustalać i
realizować z uwzględnieniem odpowiednich przepisów szczególnych oraz opracowań
studialno – planistycznych, do których wykonania zobowiązuje Prawo wodne.
Elementy systemu ochrony przeciwpowodziowej powinny być określone w
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miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym
uwzględnieniem rezerwy terenu na ochronę przeciwpowodziową.
Dla całego obszaru portowego należy założyć – w odniesieniu do wód opadowych i
roztopowych – przed wprowadzeniem do odbiornika oczyszczenie w separatorach
substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach zaprojektowanych dla przejmowania
opadów o częstości występowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut, lecz o ilości
nie mniejszej niż powstającej z opadów o natężeniu 77 litrów na 1 sekundę na 1 hektar.
Obszar jednostki objęty jest programem retrowersji polegającym na sukcesywnym
odtwarzaniu zabudowy, przy zachowaniu historycznego układu urbanistycznego oraz
jej wysokości i proporcji, dla przywrócenia wartości krajobrazu kulturowego i
tożsamości miasta.
Jednostka jest objęta strefą „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz strefą „W”
ścisłej ochrony archeologicznej. Następujące obiekty wpisane są do rejestru zabytków:
kamienice przy ul. Zamkowej 15 i 16, dawny browar z fragmentem muru obronnego
przy ul. Gimnazjalnej, budynek przy ul. Bulwar Zygmunta Augusta 12, kaplica przy
ul. Zamkowej 17.
Rzeka Elbląg stanowi ważny korytarz ekologiczny Systemu Ekologicznego Miasta,
łączący rezerwat jeziora Drużno z Zalewem Wiślanym. Jednocześnie jest ona
śródlądową trasą żeglugową (na obszarze Elbląga wchodzi w obszar wewnętrznych
wód morskich) o rosnącym znaczeniu turystycznym.
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze śródmiejskim.

Teren: C – 14 UM
Powierzchnia: 17,06 ha
Ludność: 243
Użytkowanie:
Wyspa Spichrzów zlokalizowana jest naprzeciw Starego Miasta, po zachodniej stronie
rzeki Elbląg. Historycznie na wyspie posiadającej własną sieć ulic znajdowały się
spichlerze, domy mieszkalne, place składowe i ogrody. Obecnie obszar wyspy jest
zdegradowany przez niemal kompletny brak zabudowy i przypadkowe, nietrwałe
inwestycje o charakterze gospodarczym. Na tym obszarze przeważają grunty
zurbanizowane (niezabudowane, mieszkaniowe i przemysłowe). Obszar Wyspy
Spichrzów stanowi fragment wielofunkcyjnego usługowo – mieszkalnego Śródmieścia
Elbląga, a jednocześnie śródmiejską część obszaru portu morskiego.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest zlokalizowany w mezoregionie Żuław Delty Wisły, w granicach
administracyjnych morskiego portu na Zalewie Wiślanym w Elblągu (zgodnie z
Zarządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1994 r. MP
Nr 29 z 1994r., poz. 242) – wszystkie zmiany sposobu użytkowania i
zagospodarowania terenu należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem
administracji morskiej.
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Wyspa Spichrzów to obszar bezpośrednio zagrożony powodzią. Należy przewidzieć
dla jednostki ochronę przeciwpowodziową na poziomie zdarzenia co najmniej raz na
200 lat. Elementy systemu ochrony przeciwpowodziowej (np. rzędną korony wału,
zastosowanie klap zwrotnych, parapety, rezerwę terenu) należy ustalać i realizować z
uwzględnieniem odpowiednich przepisów szczególnych oraz opracowań studialno –
planistycznych, do których wykonania zobowiązuje Prawo wodne. Elementy systemu
ochrony przeciwpowodziowej powinny być określone w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem rezerwy terenu na
ochronę przeciwpowodziową – w północnej i południowej części jednostki
realizowane będą przedsięwzięcia związane z ochroną przeciwpowodziową Żuław i
miasta Elbląga.
Dla całego obszaru portowego należy założyć – w odniesieniu do wód opadowych i
roztopowych – przed wprowadzeniem do odbiornika oczyszczenie w separatorach
substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach zaprojektowanych dla przejmowania
opadów o częstości występowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut, lecz o ilości
nie mniejszej niż powstającej z opadów o natężeniu 77 litrów na 1 sekundę na 1 hektar.
Na obszarze jednostki obowiązuje polityka ochrony i odtwarzania wartości krajobrazu
kulturowego. Jest to obszar znaczących przekształceń strukturalnych, wymagający
rewitalizacji.
Wyspa, zespół urbanistyczno – architektoniczny, położony jest w strefie „B” ochrony
konserwatorskiej oraz w strefie „W” ścisłej ochrony archeologicznej.
Następujące obiekty wpisane są do rejestru zabytków: Kościół polsko – katolicki przy
ul. Warszawskiej 9, budynek szkoły podstawowej nr 8 przy ul. Szańcowej 2, dom
mieszkalny przy ul. Warszawskiej 55.
Rzeka Elbląg stanowi ważny korytarz ekologiczny Systemu Ekologicznego Miasta,
łączący rezerwat jeziora Drużno z Zalewem Wiślanym. Jednocześnie jest ona
śródlądową trasą żeglugową (na obszarze Elbląga wchodzi w obszar wewnętrznych
wód morskich) o rosnącym znaczeniu turystycznym.
W rejonie jednostki ustalono obszar lokalizacji obiektu handlowego o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m2.
Na całym obszarze wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących negatywnie
oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze śródmiejskim.
Tereny zieleni urządzonej oraz funkcji wypoczynkowo – rekreacyjnej i sportowej.
Przestrzeń publiczna bulwaru nad rzeką Elbląg.

Teren: B1 – 15 MPU
Powierzchnia: 62,8 ha
Ludność: 1558
Użytkowanie:
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Zawodzie – rejon wzdłuż ulicy Grochowskiej, przyległy od wschodu do Wyspy
Spichrzów, od której oddziela go Kanał Miejski. Obszar jednostki zlokalizowany jest w
niedalekiej odległości Starego Miasta, od którego dzieli go Wyspa Spichrzów i rzeka
Elbląg.
Zasady polityki przestrzennej:
Obszar jest zlokalizowany w mezoregionie Żuław Delty Wisły, w granicach jednostki
znajduje się morski port na Zalewie Wiślanym w Elblągu (zgodnie z Zarządzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1994 r. MP Nr 29 z 1994r.,
poz. 242) – wszystkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu portu
należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej.
Rzeka Elbląg stanowi korytarz ekologiczny będący jednym z podstawowych
elementów łącznikowych systemu ekologicznego miasta.
Większa część jednostki to obszar potencjalnego zagrożenia powodzią obejmujący
poldery żuławskie (ostateczne granice wyznaczy Dyrektor RZGW w Gdańsku),
natomiast rejon w bezpośrednim sąsiedztwie Kanału Elbląskiego oraz rzeki Elbląg to
obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią. Warunkiem zabudowy terenu
potencjalnie zagrożonego powodzią jest podwyższone posadowienie w stosunku do
poziomu terenu oraz przeprowadzenie zmian w funkcjonowaniu systemu melioracyjno
– przeciwpowodziowego.
Należy przewidzieć dla jednostki ochronę przeciwpowodziową na poziomie zdarzenia
co najmniej raz na 200 lat. Elementy systemu ochrony przeciwpowodziowej (np.
rzędną korony wału, zastosowanie klap zwrotnych, parapety, rezerwę terenu) należy
ustalać i realizować z uwzględnieniem odpowiednich przepisów szczególnych oraz
opracowań studialno – planistycznych, do których wykonania zobowiązuje Prawo
wodne. Elementy systemu ochrony przeciwpowodziowej powinny być określone w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym
uwzględnieniem rezerwy terenu na ochronę przeciwpowodziową – w północnej i
południowo - wschodniej części jednostki realizowane będą przedsięwzięcia związane
z ochroną przeciwpowodziową Żuław i miasta Elbląga.
Dla całego obszaru portowego należy założyć – w odniesieniu do wód opadowych i
roztopowych – przed wprowadzeniem do odbiornika oczyszczenie w separatorach
substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach zaprojektowanych dla przejmowania
opadów o częstości występowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut, lecz o ilości
nie mniejszej niż powstającej z opadów o natężeniu 77 litrów na 1 sekundę na 1 hektar.
Prawie cały obszar jednostki jest objęty strefą „B” ochrony konserwatorskiej.
Większa część jednostki to obszar posiadający możliwość intensyfikacji zabudowy
oraz wymagający znacznej poprawy estetyki przestrzeni i standardu użytkowego,
natomiast południowy fragment to teren znaczących przekształceń strukturalnych i
funkcjonalnych.
Cały obszar wymaga rewitalizacji jako teren starych przedmieść posiadających walory
historyczno – kulturowe oraz w dużym stopniu przez zdegradowaną zabudowę
mieszkaniową. Po przeprowadzeniu rewitalizacji polegającej na modernizacji i
intensyfikacji zabudowy, teren może stać się nowoczesnym, estetycznym i
funkcjonalnym osiedlem mieszkaniowym.
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
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kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej peryferyjnej.
Tereny zabudowy przemysłowo – usługowej.

Teren: B2 – 16 PPU
Powierzchnia: ha
Ludność: Użytkowanie:
Obszar Dzielnicy Przemysłowej położony na wschodnim brzegu rzeki Elbląg,
ograniczony: od wschodu ulicą Browarną (wyłączając rejon przy ulicach Dolnej,
Pływackiej i Niskiej), od zachodu rzeką Elbląg, od północy ulicą Grażyny oraz ulicami
Stoczniową i Wałową od strony południowej. Przeważająca część obszaru znajduje się
w granicach administracyjnych Portu Morskiego w Elblągu.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest zlokalizowany w mezoregionie Żuław Delty Wisły, w granicach
administracyjnych morskiego portu na Zalewie Wiślanym w Elblągu (zgodnie z
Zarządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1994 r. MP
Nr 29 z 1994r., poz. 242) – wszystkie zmiany sposobu użytkowania i
zagospodarowania terenu należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem
administracji morskiej.
Zachodnią granicę stanowi rzeka Elbląg – ważny korytarz ekologiczny, stanowiący
podstawowy element łącznikowy systemu ekologicznego miasta.
Przeważająca część jednostki (obszar portu) to obszary bezpośredniego zagrożenia
powodzią. Należy przewidzieć dla jednostki ochronę przeciwpowodziową na poziomie
zdarzenia co najmniej raz na 200 lat. Elementy systemu ochrony przeciwpowodziowej
(np. rzędną korony wału, zastosowanie klap zwrotnych, parapety, rezerwę terenu)
należy ustalać i realizować z uwzględnieniem odpowiednich przepisów szczególnych
oraz opracowań studialno – planistycznych, do których wykonania zobowiązuje Prawo
wodne. Elementy systemu ochrony przeciwpowodziowej powinny być określone w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym
uwzględnieniem rezerwy terenu na ochronę przeciwpowodziową – na terenie jednostki
realizowane będą przedsięwzięcia związane z ochroną przeciwpowodziową Żuław i
miasta Elbląga.
Dla całego obszaru portowego należy założyć – w odniesieniu do wód opadowych i
roztopowych – przed wprowadzeniem do odbiornika oczyszczenie w separatorach
substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach zaprojektowanych dla przejmowania
opadów o częstości występowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut, lecz o ilości
nie mniejszej niż powstającej z opadów o natężeniu 77 litrów na 1 sekundę na 1 hektar.
Wschodni fragment jednostki to obszar przewidziany do dynamicznych przekształceń
strukturalnych i funkcjonalnych. Obszar jednostki wymaga rewitalizacji, w tym
rewaloryzacji przestrzeni i rehabilitacji zabudowy.
Większa część jednostki (z wyjątkiem terenów północnych) objęta jest strefą „B”
ochrony konserwatorskiej oraz strefa „OW” obserwacji archeologicznej. Pierzeje
uliczne przy ul. Browarnej objęte są strefą „B” ochrony konserwatorskiej. Budynek
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mieszkalny przy ul. Browarnej 82 wpisany jest do rejestru zabytków.
Cały obszar wymaga rewitalizacji, w tym rewaloryzacji i rehabilitacji zabudowy. Na
terenach międzytorza we wschodniej części obszaru istnieje możliwość uzupełnienia
zabudowy.
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy portowo - przemysłowej i usługowej.

Teren: B2 – 17 UPM
Powierzchnia: 12,5 ha
Ludność: 1333
Użytkowanie:
Jednostka stanowi obszar zlokalizowany w środkowo – zachodniej części miasta,
stanowiący wschodni fragment dzielnicy przemysłowej. W granicach obszaru
zlokalizowane są m.in. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, dawny
cmentarzem oraz zespół zabudowy mieszkaniowej.
Zasady polityki przestrzennej:
Przez obszar przebiega granica mezoregionów: Żuław Delty Wisły i Wysoczyzny
Elbląskiej.
Zachodnia część jednostki znajduje się w granicach administracyjnych morskiego portu
na Zalewie Wiślanym w Elblągu (zgodnie z Zarządzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1994 r. MP Nr 29 z 1994r., poz. 242) – wszystkie
zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu portu należy uzgodnić z
właściwym terytorialnie organem administracji morskiej.
Zachodnia część jednostki (obszar portu) to obszary bezpośredniego zagrożenia
powodzią. Należy przewidzieć dla jednostki ochronę przeciwpowodziową na poziomie
zdarzenia co najmniej raz na 200 lat. Elementy systemu ochrony przeciwpowodziowej
(np. rzędną korony wału, zastosowanie klap zwrotnych, parapety, rezerwę terenu)
należy ustalać i realizować z uwzględnieniem odpowiednich przepisów szczególnych
oraz opracowań studialno – planistycznych, do których wykonania zobowiązuje Prawo
wodne. Elementy systemu ochrony przeciwpowodziowej powinny być określone w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym
uwzględnieniem rezerwy terenu na ochronę przeciwpowodziową – na terenie jednostki
realizowane będą przedsięwzięcia związane z ochroną przeciwpowodziową Żuław i
miasta Elbląga.
Dla całego obszaru portowego należy założyć – w odniesieniu do wód opadowych i
roztopowych – przed wprowadzeniem do odbiornika oczyszczenie w separatorach
substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach zaprojektowanych dla przejmowania
opadów o częstości występowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut, lecz o ilości
nie mniejszej niż powstającej z opadów o natężeniu 77 litrów na 1 sekundę na 1 hektar.
Na terenie jednostki realizowane będą przedsięwzięcia związane z ochroną
przeciwpowodziową Żuław i miasta Elbląga.
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Pierzeje uliczne przy ul. Browarnej, Niskiej, Pływackiej i Dolnej oraz budynki przy
ulicy Bożego Ciała objęte są strefą „B” ochrony konserwatorskiej. Zabudowa przy ul
Bożego Ciała objęta jest także strefą „OW” obserwacji archeologicznej. Przy ulicy
Browarnej znajduje się dawny cmentarz żydowski objęty strefą „B” ochrony
konserwatorskiej.
Następujące obiekty wpisane są do rejestru zabytków: Wyższe Seminarium Duchowne
przy ul. Blacharskiej 11, siedziba Wyższego Seminarium przy ul. Bożego Ciała 10,
bryły budynków mieszkalnych przy ul. Browarnej 112,113 i115.
Zachodnia część jednostki to obszar posiadający możliwość intensyfikacji zabudowy i
wymagający znacznej poprawy estetyki przestrzeni i standardu użytkowego, objęty
polityką chroniącą wartości kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe.
Cały obszar jednostki wymaga rewitalizacji, w tym rewaloryzacji przestrzeni i
rehabilitacji zabudowy.
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy usługowo – przemysłowej.
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o charakterze pierzejowym.

Teren: B2 – 18 MU
Powierzchnia: 32 ha
Ludność: 6865
Użytkowanie:
Obszar jednostki obejmuje zachodnią część osiedla mieszkaniowego Na Stoku, zawartą
między ulicami Brzeską, Browarną, Jaśminową i Robotniczą.
Zasady polityki przestrzennej:
Przez obszar przebiega granica mezoregionów: Żuław Delty Wisły i Wysoczyzny
Elbląskiej. Północno – zachodni fragment jednostki znajduje się w granicach
administracyjnych morskiego portu na Zalewie Wiślanym w Elblągu (zgodnie z
Zarządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1994 r. MP
Nr 29 z 1994r., poz. 242) – wszystkie zmiany sposobu użytkowania i
zagospodarowania terenu portu należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem
administracji morskiej.
Pierzeje uliczne przy ulicy Browarnej objęte są strefą „B” ochrony konserwatorskiej –
obowiązuje zachowanie dotychczasowego, urozmaiconego rodzaju zagospodarowania
– funkcji mieszkaniowych, usług komercyjnych wbudowanych w budynki mieszkalne,
terenów gospodarczych. Strefa „B” objęte są również pierzeje uliczne przy ul.
Jaśminowej.
Rejon ulicy Browarnej stanowi przestrzeń publiczną o podstawowym znaczeniu w
tworzeniu i podnoszeniu jakości wizerunku miasta, w związku z tym wymaga nowego
ukształtowania.
Teren jednostki to obszar posiadający możliwość intensyfikacji zabudowy oraz
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wymagający znacznej poprawy estetyki przestrzeni i standardu użytkowego, w
granicach którego wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących negatywnie
oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu kulturowego.
Cały obszar jednostki wymaga rewitalizacji, w tym rewaloryzacji przestrzeni,
rehabilitacji zabudowy oraz jej uzupełnienia.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej historycznych przedmieść.
Tereny kompleksów usług.

Teren: B2 – 19 PPU
Powierzchnia: 14,8 ha
Ludność: Użytkowanie:
Elbląg Zdrój – obszar zlokalizowany w zachodniej części miasta, którego zachodnią
granicę stanowi rzeka Elbląg. W obrębie niniejszego terenu przebiega Trasa Unii
Europejskiej i linia kolejowa Elbląg - Tolkmicko.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest położony w mezoregionie Żuław Delty Wisły, w granicach
administracyjnych morskiego portu na Zalewie Wiślanym w Elblągu (zgodnie z
Zarządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1994 r. MP
Nr 29 z 1994r., poz. 242) – wszystkie zmiany sposobu użytkowania i
zagospodarowania terenu należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem
administracji morskiej.
Rzeka Elbląg stanowi korytarz ekologiczny będący jednym z podstawowych
elementów łącznikowych systemu ekologicznego miasta. Tereny wokół basenu
portowego i zachodnia część jednostki to obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią.
Należy przewidzieć dla jednostki ochronę przeciwpowodziową na poziomie zdarzenia
co najmniej raz na 200 lat. Elementy systemu ochrony przeciwpowodziowej (np.
rzędną korony wału, zastosowanie klap zwrotnych, parapety, rezerwę terenu) należy
ustalać i realizować z uwzględnieniem odpowiednich przepisów szczególnych oraz
opracowań studialno – planistycznych, do których wykonania zobowiązuje Prawo
wodne. Elementy systemu ochrony przeciwpowodziowej powinny być określone w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym
uwzględnieniem rezerwy terenu na ochronę przeciwpowodziową – w południowej
części jednostki realizowane będą przedsięwzięcia związane z ochroną
przeciwpowodziową Żuław i miasta Elbląga.
Dla całego obszaru portowego należy założyć – w odniesieniu do wód opadowych i
roztopowych – przed wprowadzeniem do odbiornika oczyszczenie w separatorach
substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach zaprojektowanych dla przejmowania
opadów o częstości występowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut, lecz o ilości
nie mniejszej niż powstającej z opadów o natężeniu 77 litrów na 1 sekundę na 1 hektar.
Wschodnia część obszaru – tereny usługowe – stanowi przestrzeń publiczną o
podstawowym znaczeniu w tworzeniu i podnoszeniu jakości wizerunku miasta, w
związku z czym wymaga nowego ukształtowania.
Na pozostałym obszarze obowiązuje dotychczasowy sposób użytkowania oraz polityka
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chroniąca wartości kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe.
Elewatory zbożowe przy ul. Portowej objęte są strefą „B” ochrony konserwatorskiej.
Przy torach kolejowych, w północnej części obszaru znajduje się stanowisko
archeologiczne – cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza.
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy portowo – przemysłowej.
Tereny kompleksów usług.

Teren: B2 – 20 P
Powierzchnia: 16,12 ha
Ludność: Użytkowanie:
Obszar browaru Grupa Żywiec położony w zachodniej części miasta, którego
zachodnią granicę stanowią tory kolejowe, północną ulica Elektryczna, a wschodnią
ulica Browarna.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest położony w mezoregionie Żuław Delty Wisły, w granicach
administracyjnych morskiego portu na Zalewie Wiślanym w Elblągu (zgodnie z
Zarządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1994 r. MP
Nr 29 z 1994r., poz. 242) – wszystkie zmiany sposobu użytkowania i
zagospodarowania terenu należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem
administracji morskiej.
Tereny jednostki położone w granicach portu to obszar bezpośredniego zagrożenia
powodzią. Należy przewidzieć dla jednostki ochronę przeciwpowodziową na poziomie
zdarzenia co najmniej raz na 200 lat. Elementy systemu ochrony przeciwpowodziowej
(np. rzędną korony wału, zastosowanie klap zwrotnych, parapety, rezerwę terenu)
należy ustalać i realizować z uwzględnieniem odpowiednich przepisów szczególnych
oraz opracowań studialno – planistycznych, do których wykonania zobowiązuje Prawo
wodne. Elementy systemu ochrony przeciwpowodziowej powinny być określone w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym
uwzględnieniem rezerwy terenu na ochronę przeciwpowodziową – w południowej
części jednostki realizowane będą przedsięwzięcia związane z ochroną
przeciwpowodziową Żuław i miasta Elbląga.
Dla całego obszaru portowego należy założyć – w odniesieniu do wód opadowych i
roztopowych – przed wprowadzeniem do odbiornika oczyszczenie w separatorach
substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach zaprojektowanych dla przejmowania
opadów o częstości występowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut, lecz o ilości
nie mniejszej niż powstającej z opadów o natężeniu 77 litrów na 1 sekundę na 1 hektar.
Na całym obszarze obowiązuje dotychczasowy sposób użytkowania oraz polityka
chroniąca wartości kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe. W granicach jednostki
wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących negatywnie oddziaływać na
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estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy przemysłowej.

Teren: B2 – 21 MU
Powierzchnia: 16,7 ha
Ludność: 2069
Użytkowanie:
Obszar zlokalizowany w południowej części dzielnicy mieszkaniowej Kępa Północna,
zamknięty ulicami: Brzeską, Robotniczą, Krakusa i Browarną.
Zasady polityki przestrzennej:
Przez obszar przebiega granica mezoregionów: Żuław Delty Wisły i Wysoczyzny
Elbląskiej.
Rejon ulic Browarnej i Brzeskiej stanowi przestrzeń publiczną o podstawowym
znaczeniu w tworzeniu i podnoszeniu jakości wizerunku miasta, w związku z czym
wymaga nowego ukształtowania.
Przy ulicy Browarnej znajduje się dawny cmentarz żydowski objęty strefą „B” ochrony
konserwatorskiej. Budynek Gimnazjum Nr 2 wraz najbliższym otoczeniem przy ul.
Robotniczej 173 wpisany jest do rejestru zabytków.
Na pozostałym obszarze obowiązuje dotychczasowy sposób użytkowania oraz polityka
chroniąca wartości kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe.
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o charakterze osiedlowym.
Tereny kompleksów usług.

Teren: B2 – 22 MU
Powierzchnia: 26,2 ha
Ludność: 2831
Użytkowanie:
Obszar zlokalizowany w zachodniej części dzielnicy mieszkaniowej Kępa Północna,
zamknięty w ulicach: Browarną, Krakusa, Robotniczą i Podgórną.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest położony w mezoregionie Wysoczyzny Elbląskiej.
Na całym obszarze obowiązuje dotychczasowy sposób użytkowania oraz polityka
chroniąca wartości kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe. Wyklucza się lokalizację
nowych obiektów mogących negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni
publicznych i krajobrazu kulturowego.
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Kościół p.w. św. Pawła wraz z cmentarzem przykościelnym oraz budynek szkoły
podstawowej nr 5 przy ul. Robotniczej 197 wpisane są do rejestru zabytków. Zespół
zabudowy przy ul. Topolowej i Robotniczej oraz działki przy ul. Płockiej 2-8 objęte są
strefą „B” ochrony konserwatorskiej.
Cały obszar jednostki wymaga rewitalizacji, w tym rewaloryzacji przestrzeni i
rehabilitacji zabudowy.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o charakterze osiedlowym.
Tereny kompleksów usług.

Teren: B3 – 23 MU
Powierzchnia: 29 ha
Ludność: 6055
Użytkowanie:
Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne „Na Stoku”. W północnej części jednostki
między ul.Dąbka i Robotniczą mieści się Targowisko Miejskie oddzielone od ul.
Piłsudskiego pasem zieleni (dawny cmentarz ewangelicki). Na wschodzie
zlokalizowana jest zabudowa wielorodzinna mieszkaniowa o wysokich walorach
kulturowych tworząca pierzeję wzdłuż ulicy Fałata. Od wschodu teren graniczy z
Parkiem Kajki. Przez środek jednostki przebiega jedna z głównych ulic miasta – ul. Płk
Dąbka.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest zlokalizowany w mezoregionie Wysoczyzny Elbląskiej.
Zaleca się modernizację infrastruktury publicznej, służącą poprawie standardu
użytkowania i obsługi komunikacyjnej oraz porządkowaniu przestrzeni oraz
rewitalizację ciągu głównej osi miasta (ul. Płk Dąbka) oraz obecnego Targowiska
Miejskiego poprzez intensyfikację wykorzystania terenu dla poszerzenia oferty usług
komercyjnych oraz tworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej.
Strefą „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej objęta jest zabudowa pierzejowa przy ul.
Fałata. Przy ul. Robotniczej znajduje się cmentarz- strefa „B” ochrony
konserwatorskiej.
Cały obszar jednostki wymaga rewitalizacji, w tym rewaloryzacji przestrzeni i
rehabilitacji zabudowy.
W rejonie targowiska od strony ul. Pułk. Dąbka dopuszcza się miejsce lokalizacji
zespołu obiektów o wysokości powyżej 11 kondygnacji, tj. do wysokości 110 m n.p.m.
oraz przy ul. Płk Dąbka i Robotniczej obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2 , z utrzymaniem funkcji istniejącego Targowiska Miejskiego.
W rejonie skrzyżowania ul. Płk Dąbka z ul. Pionierską ustalono miejsce lokalizacji
zespołu obiektów o wysokości powyżej 11 kondygnacji, tj. do wysokości 90 m n.p.m.
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Dominująca funkcja:
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Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej historycznych przedmieść.
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o charakterze osiedlowym.
Tereny kompleksów usług – Targowisko Miejskie z wielofunkcyjnym zespołem
usługowo - biurowym.

Teren: B3 – 24 MU
Powierzchnia: 12,55 ha
Ludność: 4153
Użytkowanie:
Jednostka obejmuje zabudowę osiedlową przy ulicach: Robotniczej, Gwiezdnej,
Różanej pochodząca głównie z lat 1966 – 70 oraz kompleks handlowy przy ulicach
Brzozowej i Gwiezdnej.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest zlokalizowany w mezoregionie Wysoczyzny Elbląskiej.
Na obszarze jednostki obowiązuje polityka chroniąca wartości przyrodnicze,
kulturowe i krajobrazowe.
Cały obszar jednostki wymaga rewitalizacji, w tym rewaloryzacji przestrzeni i
rehabilitacji zabudowy.
W rejonie ul. Gwiezdnej, w miejscu obecnych pawilonów handlowych ustalono
lokalizację zespołu obiektów o wysokości powyżej 11 kondygnacji, tj. do wysokości
80 m n.p.m.
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Pierzeje uliczne przy ul. Jaśminowej objęte są strefą „B” ochrony konserwatorskiej.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o charakterze osiedlowym.
Kompleks usług handlowych.

Teren: B3 – 25 MZU
Powierzchnia: 57,6 ha
Ludność: 4580
Użytkowanie:
Jednostka obejmuje Osiedle Rakowo, Osiedle Marynarzy i Park Kajki. Położona jest w
środkowej części miasta.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest zlokalizowany w mezoregionie Wysoczyzny Elbląskiej.
Na obszarze jednostki obowiązuje polityka chroniąca wartości przyrodnicze,
kulturowe i krajobrazowe oraz utrzymanie obecnego użytkowania.
Zespół urbanistyczny zawarty pomiędzy ulicami: J. Fałata, Aleją Piłsudskiego, M.
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Beniowskiego, Żeglarską wraz z parkiem im. M. Kajki objęty jest strefą „A” ścisłej
ochrony konserwatorskiej, natomiast pierzeje uliczne przy ul. Królewieckej – strefą
„B” ochrony konserwatorskiej.
Cały obszar jednostki wymaga rewitalizacji, w tym rewaloryzacji przestrzeni i
rehabilitacji zabudowy.
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze wielo – i jednorodzinnym
osiedlowym.
Tereny zieleni urządzonej oraz funkcji wypoczynkowo – rekreacyjnej i sportowej –
Park Kajki.

Teren: B3 – 26 MU
Powierzchnia: 24,5 ha
Ludność: 4159
Użytkowanie:
Obszar znajduje się w środkowej części miasta. Jego południową część stanowi ulica
Pilgrima. Na terenie jednostki są zlokalizowane liczne obiekty usługowe głównie
oświaty, służby zdrowia i opieki społecznej. W niedalekiej odległości od wschodniej
granicy jednostki, którą stanowi ulica Traugutta i Moniuszki, przepływa – przez Park
Dolinka – rzeka Kumiela stanowiąca korytarz ekologiczny będący jednym z
podstawowych elementów łącznikowych systemu ekologicznego miasta.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest zlokalizowany w mezoregionie Wysoczyzny Elbląskiej.
Na obszarze jednostki obowiązuje polityka chroniąca wartości przyrodnicze,
kulturowe i krajobrazowe.
Zespoły zabudowy pomiędzy ulicami: Królewiecką, Kopernika,
Szymanowskiego objęte są strefą „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej.

Chopina i

Cały obszar jednostki wymaga rewitalizacji, w tym rewaloryzacji przestrzeni i
rehabilitacji zabudowy.
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno – i wielorodzinnej o charakterze osiedlowym.
Tereny kompleksów usług.
Teren: B3 – 27 ZM
Powierzchnia: 14,4 ha
Ludność: 800
Użytkowanie:
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Jednostka obejmuje obszar położony w niedalekiej odległości od Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego w Elblągu. Od wschodu jednostka graniczy z Obszarem
Chronionym Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej, od południa ze strefą „K”
konserwatorskiej ochrony krajobrazu rzeki Kumieli, natomiast północno – zachodnią
granicę stanowi ulica Królewiecka.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest zlokalizowany jest w mezoregionie Wysoczyzny Elbląskiej.
Jednostka zalicza się do obszarów znaczących przekształceń strukturalnych przy
uwzględnieniu zasad ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego.
Pierzeje uliczne przy ulicy Królewieckiej objęte są strefą „B” ochrony
konserwatorskiej. W granicach jednostki znajdują się stanowiska archeologiczne –
osady pruskie z okresu wczesnego średniowiecza.
Na całym obszarze wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących negatywnie
oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zieleni urządzonej oraz funkcji wypoczynkowo – rekreacyjnej i sportowej.
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o charakterze osiedlowym.

Teren: B4 – 28 ZUM
Powierzchnia: 21,78 ha
Ludność: 1237
Użytkowanie:
Obszar jednostki położony w środkowej części miasta, jest zamknięty ulicami:
Wspólną, Agrykola, Traugutta, Górnośląską i Kościuszki. W obszarze tym
zlokalizowane są: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, IVLO, Gimnazjum Nr 5 oraz
Dom Studencki Nr 2 WSZ. W środkowej części występuje zabudowa pierzejowa
wielorodzinna.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest zlokalizowany w mezoregionie Wysoczyzny Elbląskiej.
Przez obszar przepływa rzeka Kumiela, stanowiąca korytarz ekologiczny będący
jednym z podstawowych elementów łącznikowych systemu ekologicznego miasta.
Zachodnia część obszaru objęta jest strefą „K” konserwatorskiej ochrony krajobrazu
rzeki Kumieli. Kanał Kumieli objęty jest również strefą „B” ochrony konserwatorskiej.
Budynek Gimnazjum Nr 5 wraz z najbliższym otoczeniem wpisane jest do rejestru
zabytków. Zespół zabudowy przy ul. Wspólnej, pierzeje uliczne przy ul. Traugutta i
Górnośląskiej objęte są strefą „B” ochrony konserwatorskiej.
Ulica Górnośląska i północny fragment ulicy Traugutta stanowią przestrzeń publiczną
o podstawowym znaczeniu w tworzeniu i podnoszeniu jakości wizerunku miasta,
wymagającą nowego ukształtowania.
W pozostałej części obszaru obowiązuje polityka chroniąca wartości przyrodnicze,
kulturowe i krajobrazowe.
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących

113

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg

negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zieleni urządzonej oraz funkcji wypoczynkowo – rekreacyjnej i sportowej.
Tereny kompleksów usług.
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej historycznych przedmieść.

Teren: B4 – 29 M
Powierzchnia: 2,8 ha
Ludność: 1378
Użytkowanie:
Osiedle zabudowy wielorodzinnej osiedlowej przy ulicach Sienkiewicza – Kościuszki.
Zasady polityki przestrzennej:
Obszar jest zlokalizowany w mezoregionie Wysoczyzny Elbląskiej.
Na terenie jednostki obowiązuje utrzymanie obecnego użytkowania oraz polityka
chroniąca wartości przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe.
Przez zachodnią części jednostki przebiega korytarz ekologiczny rzeki Kumieli.
Na całym obszarze wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących negatywnie
oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej osiedlowej.

Teren: B4 – 30 M
Powierzchnia: 13,18 ha
Ludność: 1008
Użytkowanie:
Jednostka stanowi obszar zamknięty ulicami Kościuszki, Piechoty, Saperów,
zabudowany zabudową wielorodzinną i jednorodzinną. We wschodniej części
jednostki zlokalizowane są ogródki działkowe.
Zasady polityki przestrzennej:
Obszar jest zlokalizowany w mezoregionie Wysoczyzny Elbląskiej.
Obszar wymaga rozbudowy systemu komunikacji. Dopuszcza się intensyfikację
zabudowy mieszkaniowej.
Na terenie jednostki obowiązuje utrzymanie obecnego użytkowania i aktywna polityka
chroniąca wartości przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe.
Na całym obszarze wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących negatywnie
oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej historycznych przedmieść.
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej historycznych przedmieść.
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze osiedlowym.
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Teren: B4 – 31 UM
Powierzchnia: 6,9 ha
Ludność: 271
Użytkowanie:
Jednostkę tworzy obszar „Miasteczka Szkolnego” zlokalizowany w granicach ulicy
Piechoty i Saperów, stanowiący kompleks oświatowo – usługowy w części północnej i
zespół zabudowy osiedlowej w części południowej.
Zasady polityki przestrzennej:
Obszar zlokalizowany jest w mezoregionie Wysoczyzny Elbląskiej, wymaga
rozbudowy systemu komunikacji. Dopuszcza się intensyfikację zabudowy
mieszkaniowej.
Strefą „B” ochrony konserwatorskiej objęty jest zespół koszar piechoty przy ul.
Saperów, stanowiący większą część powierzchni jednostki.
Na całym obszarze wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących negatywnie
oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny kompleksów usług.
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o charakterze osiedlowym.

Teren: B4 – 32 M
Powierzchnia: 19,7 ha
Ludność: 2525
Użytkowanie:
Jednostkę stanowi obszar położony w środkowej części miasta – dzielnica Winnica,
zamknięty ulicami: Kościuszki, Piechoty, Mierosławskiego, Bema oraz zabudową
osiedlową przy ulicy Saperów. W jego granicach zlokalizowane są zespoły zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej pierzejowej i osiedlowej, a także obiekty usługowe z
dużą ilością zieleni urządzonej.
Zasady polityki przestrzennej:
Obszar jest zlokalizowany w mezoregionie Wysoczyzny Elbląskiej.
Na terenie jednostki obowiązuje utrzymanie obecnego użytkowania i aktywna polityka
chroniąca wartości przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe.
Strefą „B” ochrony konserwatorskiej objęte są pierzeje uliczne przy ulicy Gen. J.
Bema, dla których ustala się zachowanie dotychczasowego rodzaju zagospodarowania:
funkcji mieszkaniowych, kultu religijnego, usług komercyjnych wbudowanych w
budynki mieszkalne. Zespół zabudowy przy ul. Orężnej i Kiedrzyńskiego objęty jest
strefą „B” ochrony konserwatorskiej.
Następujące obiekty wpisane są do rejestru zabytków: Pałacyk przy ul. Pułaskiego 10,
zespół urbanistyczny przy ulicach Artyleryjskiej i Saperów, budynek przy ul. Bema
53, budynek mieszkalny przy ul. Kościuszki 5, budynki mieszkalne przy ul. Bema 37 i
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47.
Na całym obszarze wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących negatywnie
oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej historycznych przedmieść.
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej historycznych przedmieść i
osiedlowej.

Teren: B4 – 33 UM
Powierzchnia: 42,5 ha
Ludność: 1447
Użytkowanie:
Obszar jednostki zamknięty jest między ulicami: Grunwaldzką, Żeromskiego, Prusa i
Bema. W jej granicach zlokalizowane są m.in.: kompleks szkół, szpital wojskowy,
zabudowa mieszkaniowa, ogródki działkowe.
Zasady polityki przestrzennej:
Przez jednostkę przebiega granica mezoregionów: Żuław Delty Wisły i Wysoczyzny
Elbląskiej.
Następujące obiekty wpisane są do rejestru zabytków: budynek przychodni wraz z
otaczającym parkiem przy ul. Żeromskiego 2, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki zdrowotnej przy ul. Żeromskiego 22, cmentarz ewangelicki przy ul.
Bema 56 oraz budynek mieszkalny wraz z ogródkiem przy ul. Bema 52.
Zespół budynków szkolnych przy ul. Bema i Komeńskiego, pierzeje uliczne przy ul.
Komeńskiego i Grunwaldzkiej objęte są strefą „B” ochrony konserwatorskiej.
Na obszarze jednostki obowiązuje zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania
oraz aktywna polityka chroniąca wartości kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe, jak
również wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących negatywnie
oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny kompleksów usług.
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej historycznych przedmieść.
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o charakterze osiedlowym.

Teren: B4 – 34 M
Powierzchnia: 16,4 ha
Ludność: 1230
Użytkowanie:
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Obszar jednostki obejmuje zabudowę mieszkaniową przy ul. Sadowej.
Zasady polityki przestrzennej:
Przez obszar jednostki przebiega granica mezoregionów: Żuław Delty Wisły i
Wysoczyzny Elbląskiej, w związku z tym, zabudowa wielorodzinna północnej części
znajduje się w mezoregionie Wysoczyzny Elbląskiej, natomiast zabudowa
jednorodzinna w południowej części obszaru w mezoregionie Żuław Delty Wisły.
Zespół urbanistyczny w obrębie ulic Kolejowej i Sadowej (zabudowa jednorodzinna)
objęty jest strefą „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej.
Dla pozostałej części jednostki ustala się utrzymanie obecnego użytkowania oraz
polityka chroniąca wartości kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe.
Na całym obszarze wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących negatywnie
oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej historycznych przedmieść.
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze osiedlowym.
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o charakterze osiedlowym.

Teren: B4 – 35 ZMU
Powierzchnia: 22,2 ha
Ludność: 64
Użytkowanie:
Obszar jednostki jest zlokalizowany przy ulicach Bema, Łęczyckiej i Sadowej. W jego
granicach znajduje się kościół prawosławny p.w. Św. Marii Magdaleny wraz z terenem
dawnego cmentarza ewangelickiego, rozproszona zabudowa jednorodzinna przy ulicy
Bema oraz ogrody działkowe położone w pd – wsch części jednostki.
Zasady polityki przestrzennej:
Obszar jednostki znajduje się w mezoregionie Wysoczyzny Elbląskiej i od południa
graniczy z mezoregionem Żuław Delty Wisły.
Jednostka wymaga rozbudowy sytemu komunikacji. Teren stwarza możliwość
intensyfikacji zabudowy mieszkaniowej.
Dawna kaplica cmentarna – obecnie kościół prawosławny p.w. Św. Marii Magdaleny
wraz cmentarzem ewangelickim, bramą wjazdową oraz pozostałościami przy ul.
Sadowej 60 wpisana jest do rejestru zabytków. W pozostałej części jednostki
obowiązuje polityka chroniąca wartości przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe.
Na całym obszarze wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących negatywnie
oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu kulturowego.
Dominująca funkcja:
Teren zieleni urządzonej oraz funkcji wypoczynkowo – rekreacyjnej i sportowej.
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielo- i jednorodzinnej.
Tereny kompleksów usług.
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Teren: B4 – 36 MU
Powierzchnia: 14,2 ha
Ludność: 2717
Użytkowanie:
Teren jednostki obejmuje osiedle zabudowy wielorodzinnej potocznie nazywane „za
Politechniką”. Wschodnią granicę obszaru stanowi ul. Grottgera.
Zasady polityki przestrzennej:
Obszar jest zlokalizowany w mezoregionie Żuław Delty Wisły.
Na terenie jednostki obowiązuje utrzymanie obecnego użytkowania oraz polityka
chroniąca wartości przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe.
Na całym obszarze wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących negatywnie
oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o charakterze osiedlowym.
Tereny kompleksów usług.

Teren: B4 – 37 U
Powierzchnia: 22,22 ha
Ludność: 39
Użytkowanie:
Obszar jednostki obejmuje rejon ulicy Grunwaldzkiej: Wyższą Szkołę Zawodową,
nowopowstałą Halę Widowiskowo – Sportową oraz tereny kolejowe na południe od
ulicy Grunwaldzkiej, a także budynki mieszkalne we wschodniej części obszaru.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest zlokalizowany w mezoregionie Żuław Delty Wisły.
Rejon Al. Grunwaldzkiej stanowi przestrzeń publiczną o podstawowym znaczeniu w
tworzeniu i podnoszeniu jakości wizerunku miasta, w związku z czym wymaga nowego
ukształtowania.
Na pozostałym obszarze jednostki obowiązuje dotychczasowy sposób użytkowania
oraz polityka chroniąca wartości kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe.
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny kompleksów usług.

Teren: B4 – 38 PU
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Powierzchnia: 16,02 ha
Ludność: Użytkowanie:
Obszar jednostki położony jest w południowo – wschodniej części miasta. Jego
południowo – zachodnią granicę stanowią tory kolejowe. Południowo – wschodnią
część jednostki tworzą ogródki działkowe, natomiast na pozostałym terenie
zlokalizowane są przedsiębiorstwa usługowo – handlowe.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest zlokalizowany w mezoregionie Żuław Delty Wisły.
Na obszarze jednostki obowiązuje dotychczasowy sposób użytkowania oraz polityka
chroniąca wartości kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe.
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy przemysłowo – usługowej.

Teren: B4 – 39 M
Powierzchnia: 13,9 ha
Ludność: 1747
Użytkowanie:
Obszar jednostki obejmuje zabudowę mieszkaniową zlokalizowaną przy ulicy
Grottgera i Al. Grunwaldzkiej.
Zasady polityki przestrzennej:
Przez północną część obszaru przebiega granica mezoregionów: Wysoczyzny
Elbląskiej i Żuław Delty Wisły.
Na obszarze jednostki obowiązuje utrzymanie dotychczasowego użytkowania oraz
polityka chroniąca wartości kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe. Wyklucza się
lokalizację nowych obiektów mogących negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość
przestrzeni publicznych i krajobrazu kulturowego.
Cały obszar jednostki wymaga rewitalizacji, w tym rewaloryzacji przestrzeni i
rehabilitacji zabudowy.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej historycznych przedmieść.

Teren: B4 – 40 M
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Powierzchnia: 35 ha
Ludność: 1487
Użytkowanie:
Obszar jednostki zlokalizowany w dzielnicy Warszawskie Przedmieście jest zawarty
między zabudową wielorodzinną przy ulicy Grunwaldzkiej od południa, ulicą Rawską
od wschodu, a zabudową wielorodzinną przy ulicy Grottgera. W części zachodniej, za
zabudową wielorodzinną przy ulicy Grottgera zlokalizowany jest pas ogródków
działkowych.
Zasady polityki przestrzennej:
Północna część jednostki znajduje się w mezoregionie Wysoczyzny Elbląskiej,
natomiast południowa część w mezoregionie Żuław Delty Wisły.
Na obszarze jednostki obowiązuje utrzymanie obecnego użytkowania oraz polityka
chroniąca wartości przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe.
Cały obszar jednostki wymaga rewitalizacji, w tym rewaloryzacji przestrzeni i
rehabilitacji zabudowy. Wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej peryferyjnej.

Teren: B5 – 41 MUPU
Powierzchnia: 42,75 ha
Ludność: 4206
Użytkowanie:
Jednostkę stanowi obszar obejmujący m.in. zespoły starej przedmiejskiej zabudowy
mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej, położony w południowej części miasta,
którego granice tworzą ulice: Fredry od północy, Malborska od zachodu, Skrzydlata od
wschodu. Zachodnią granicą przepływa rzeka Kumiela.
Zasady polityki przestrzennej:
Obszar jest zlokalizowany w mezoregionie Żuław Delty Wisły.
Kanał rzeki Kumieli objęty jest strefą „K” konserwatorskiej ochrony krajobrazu i
strefą „B” ochrony konserwatorskiej oraz stanowi ważny dla miasta korytarz
ekologiczny. Kościół p.w. Trójcy Świętej przy ul. Kieleckiej objęty jest strefą „A”
ścisłej ochrony konserwatorskiej.
Z wyjątkiem zabudowy mieszkaniowej osiedlowej (wielkopłytowej) i garaży
zlokalizowanych w części południowej, dla których obowiązuje utrzymanie
dotychczasowego użytkowania oraz polityka chroniąca wartości przyrodnicze,
kulturowe i krajobrazowe. Obszar znajduje się w strefie „B” ochrony
konserwatorskiej.
W granicach obszaru znajdowały się: osada pomorska oraz osada i cmentarzysko
pruskie w VI – Xw oraz dwie osady pruskie w VI – VII w. i VI – VIII w.
Cały obszar jednostki wymaga rewitalizacji, w tym rewaloryzacji przestrzeni i
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rehabilitacji zabudowy.
Na terenie jednostki realizowane będą przedsięwzięcia związane z ochroną
przeciwpowodziową Żuław i miasta Elbląga.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej historycznych przedmieść.
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o charakterze osiedlowym.
Tereny kompleksów usług.
Tereny zabudowy przemysłowo – usługowej.

Teren: D1 – 42 M
Powierzchnia: 16,7 ha
Ludność: 3750
Użytkowanie:
Jednostkę stanowi teren osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego „Kępa Północna”,
zawarty między ulicami: od północy Węgrowską, od zachodu Robotniczą, od południa
Matejki i Piłsudskiego, od wschodu Płk Dąbka.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest zlokalizowany w mezoregionie Wysoczyzny Elbląskiej.
Na obszarze jednostki obowiązuje polityka chroniąca wartości przyrodnicze,
kulturowe i krajobrazowe oraz utrzymanie obecnego użytkowania.
Należy dążyć do poprawy jakości obsługi komunikacyjnej, w tym parkingów oraz
estetyki kwartałów zabudowy i stref wzdłuż ulic Płk Dąbka i Obrońców Pokoju, w
szczególności zieleni i obiektów małej architektury. Cały obszar jednostki wymaga
rewitalizacji, w tym rewaloryzacji przestrzeni i rehabilitacji zabudowy.
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze osiedlowym.

Teren: D1 – 43 MU
Powierzchnia: 91,1 ha
Ludność: 11082
Użytkowanie:
Jednostkę tworzy teren osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego „Zawada”.
W centrum osiedla, przy ul. Odrodzenia – Podgórnej znajduje się ośrodek handlowo –
usługowy, poza tym na obszarze jednostki zlokalizowane są dwa kościoły parafialne
rzymsko – katolickie, Dom Pomocy Społecznej Caritas , usługi rozproszone przy
ul.Wiejskiej i Szarych Szeregów. W zachodniej części terenu znajduje się zabytkowy
park „Modrzewie”.
Zasady polityki przestrzennej:
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Teren jest zlokalizowany w mezoregionie Wysoczyzny Elbląskiej.
Na obszarze jednostki obowiązuje utrzymanie obecnego użytkowania.
Zaleca się estetyzacja osiedla m.in. poprzez zabudowę przerw w pierzejach ulic oraz
sukcesywną poprawę wyposażenia w obiekty małej architektury i zieleni.
Konieczna jest rewaloryzacja parku „Modrzewie” objętego strefą „A” – ścisłej
ochrony konserwatorskiej.
Cały obszar jednostki wymaga rewitalizacji, w tym rewaloryzacji przestrzeni i
rehabilitacji zabudowy.
Następujące obiekty wpisane są do rejestru zabytków: Kościół pw. św. Wojciecha
wraz z cmentarzem, budynek przy ul. Mazurskiej 2.
Wzdłuż północnej granicy jednostki przebiega ważny dla miasta korytarz ekologiczny
Babicy łączący obszar węzłowy „Pięknolas” z korytarzem ekologicznym rzeki Elbląg.
Wschodnia część terenu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu
Wysoczyzny Elbląskiej – Zachód.
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Dominująca funkcja:
Zabudowa mieszkaniowa o charakterze osiedlowym z usługami na poziomie
elementarnym i osiedlowym.

Teren: D1 – 44 MLPU
Powierzchnia: 8,6 ha
Ludność: Użytkowanie:
Południową granicę jednostki stanowi ul. Ogólna, zachodnią ul. Płk Dąbka, a
wschodnią zabudowa jednorodzinna osiedla Nad Jarem. Od północy obszar graniczy z
Modrzewiną. Większą część obszaru zajmują ogródki działkowe.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest zlokalizowany w mezoregionie Wysoczyzny Elbląskiej.
Jest to obszar znaczących przekształceń strukturalnych, na którym obowiązuje polityka
chroniąca wartości przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe.
W rejonie skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Ogólną ustalono miejsce lokalizacji
zespołu obiektów o wysokości powyżej 11 kondygnacji, tj. do wysokości 120 m n.p.m.
Północną granicę terenu stanowi korytarz ekologiczny rzeki Babicy.
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej osiedlowej i peryferyjnej.
Teren: D1 – 45 UM
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Powierzchnia: 13,4 ha
Ludność: 520
Użytkowanie:
Teren jest częścią osiedla „Zakrzewo”. W zachodniej części zlokalizowany jest zespół
usługowo – handlowy oraz zespół parkingów, natomiast we wschodniej części zespół
zabudowy wielorodzinnej osiedlowej (częściowo z usługami w parterze).
Zasady polityki przestrzennej:
Obszar stwarza możliwość intensyfikacji zabudowy i jednocześnie wymaga znacznej
poprawy estetyki przestrzeni i standardu użytkowego na obszarze jednostki.
Obowiązuje polityka chroniąca wartości przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe.
W rejonie skrzyżowania ul. Płk Dąbka z ul. Ogólną ustalono obszar lokalizacji obiektu
handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny kompleksów usług.
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o charakterze osiedlowym.

Teren: D1 – 46 M
Powierzchnia: 79 ha
Ludność: 3414
Użytkowanie:
Jednostkę stanowi osiedle domów jednorodzinnych Zakrzewo. W części zachodniej
znajduje się ciąg usługowo – handlowy wzdłuż ul. Płk Dąbka oraz kompleks handlowy
– Gildia Kupców Żuławskich.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest zlokalizowany w mezoregionie Wysoczyzny Elbląskiej.
Na obszarze jednostki obowiązuje polityka ochrony i odtwarzania wartości krajobrazu
kulturowego oraz chroniąca wartości przyrodnicze. Jest to równocześnie obszar
wymagający rewitalizacji.
Zespół zabudowy zwarty pomiędzy ulicami: Niepodległości, Modlińską, Szczecińską i
Szucha znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.
Cały obszar jednostki wymaga rewitalizacji, w tym rewaloryzacji przestrzeni i
rehabilitacji zabudowy.
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Dominująca funkcja:
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze historycznych
przedmieść.
Teren: D1 – 47 M
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Powierzchnia: 63,2 ha
Ludność: 12734
Użytkowanie:
Jednostke tworzy osiedle (blokowisko) „Nad Jarem”, którego granice tworzą ulice:
Sobieskiego od północy, Fromborska od wschodu, fragment Królewieckiej, Legionów i
Niepodległości od południa, Broniewskiego, Lubelska i Ogólna od zachodu.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest zlokalizowany w mezoregionie Wysoczyzny Elbląskiej.
Na obszarze jednostki obowiązuje polityka chroniąca wartości przyrodnicze,
kulturowe i krajobrazowe.
Teren jednostki graniczy od wschodu i południowego – wschodu Krajobrazowego
otuliną Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej z Obszarem Chronionego
Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej – Zachód.
Cały obszar jednostki wymaga rewitalizacji, w tym rewaloryzacji przestrzeni i
rehabilitacji zabudowy.
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o charakterze osiedlowym.

Teren: D1 – 48 MU
Powierzchnia: 33,6 ha
Ludność: 839
Użytkowanie:
Jednostka obejmuje rejon ulicy Częstochowskiej, od zachodu ograniczony ulicą
Legionów, od południowego – wschodu Królewiecką, natomiast od wschodu zabudową
osiedlową przy ulicy Fromborskiej.
Konieczna jest aktywizacja przestrzeni miejskiej i wyposażenie w usługi podstawowe,
zmniejszające deficyt w tym zakresie okolicznych, monofunkcyjnych terenów
mieszkaniowych.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest zlokalizowany w mezoregionie Wysoczyzny Elbląskiej.
Jest to obszar obowiązywania polityki ochrony i odtwarzania wartości krajobrazu
kulturowego oraz wymagający rewitalizacji. W południowej części terenu znajduje się
obszar stwarzający możliwość intensyfikacji zabudowy oraz wymagający znacznej
poprawy estetyki przestrzeni i standardu użytkowego.
Przy ulicy Częstochowskiej 5 znajdują się pozostałości zespołu dworsko – parkowego
wpisane do rejestru zabytków (objęte strefą „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej i
strefą „OW” obserwacji archeologicznej). Zespół zabudowy przy ulicach: Bartniczej,
Winnickiej, Iławskiej i Sosnowej objęty jest strefą „B” ochrony konserwatorskiej.
Południowo – wschodni fragment granicy jednostki łączy się z granicą Obszaru
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Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej – Zachód.
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej o charakterze
osiedlowym.
Tereny kompleksów usług.

Teren: D1 – 49 MLPUZR
Powierzchnia: 81,2 ha
Ludność: 74
Użytkowanie:
Jednostka położona jest we wschodniej części miasta. Jej zachodnią granicę stanowi ul.
Fromborska i granica Obszaru Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej
Zachód, południową ul. Królewiecka i rzeka Kumiela.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest zlokalizowany w mezoregionie Wysoczyzny Elbląskiej.
Jednostka to obszar obowiązywania polityki chroniącej wartości przyrodnicze,
kulturowe i krajobrazowe.
Wschodnia część jednostki zlokalizowana jest w Parku Krajobrazowym Wysoczyzny
Elbląskiej, zachodnia zaś w otulinie PKWE i zarazem w Obszarze Chronionego
Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej Zachód.
Południowo – wschodnią granicą przebiega korytarz ekologiczny rzeki Kumieli,
stanowiący element łącznikowy systemu ekologicznego miasta. Jest to teren
potencjalnie narażony na występowanie ruchów masowych ziemi (osuwanie się mas
ziemnych), w związku z czym rekomenduje się do wykonanie weryfikującego
opracowania eksperckiego.
Następujące obiekty wpisane są do rejestru zabytków: most na rzece Kumieli przy ul.
Królewieckiej, budynek dawnego młyna wraz z najbliższym otoczeniem przy ul.
Waryńskiego 5k.
W granicach jednostki znajduje się stanowisko archeologiczne objęte strefą „OW”
obserwacji archeologicznej – wczesnośredniowieczna osada pruska.
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze osiedlowym.
Tereny lasów i zieleni naturalnej.
Tereny zabudowy przemysłowo – usługowej.
Tereny produkcji rolniczej – ogródki działkowe.
Teren: D1 – 50 M
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Powierzchnia: 27,3 ha
Ludność: 978
Użytkowanie:
Jednostka obejmuje osiedle Metalowców zawarte między ulicą Królewiecką od
północnego - wschodu, ulicą Turbinowców od południowego – zachodu, a rzeką
Kumielą od zachodu.
Zasady polityki przestrzennej:
Na terenie jednostki obowiązuje polityka ochrony i odtwarzania wartości krajobrazu
kulturowego. Obszar wymaga rewitalizacji.
Osiedle Metalowców objęte jest strefą „B” ochrony konserwatorskiej.
W części południowo – wschodniej znajduje się strefa potencjalnie narażona na
występowanie ruchów masowych ziemi (osuwanie się mas ziemnych) wstępnie
kwalifikująca się do wykonania weryfikującego opracowania eksperckiego po ukazaniu
się stosownych przepisów wykonawczych. Rzeka Kumiela, będąca podstawowym
elementem łącznikowym systemu ekologicznego miasta (korytarz miasta), stanowi
granicę Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Cała jednostka położona jest w
Obszarze Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej - Zachód. Cały obszar
jednostki wymaga rewitalizacji, w tym rewaloryzacji przestrzeni i rehabilitacji
zabudowy.
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze osiedlowym.
Tereny lasów i zieleni naturalnej.

Teren: D1 – 51 U
Powierzchnia: 12,44 ha
Ludność: 296
Użytkowanie:
Jednostkę tworzy teren Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu przy ulicy
Królewieckiej.
Zasady polityki przestrzennej:
Na obszarze jednostki obowiązuje polityka chroniąca wartości przyrodnicze, kulturowe
i krajobrazowe.
Cała jednostka jest położona w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny
Elbląskiej - Zachód, a jej południowo – wschodnie obrzeża stanowi granica Parku
Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, granica korytarza ekologicznego
wyznaczonego wzdłuż rzeki Kumieli.
Na całym obszarze jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Dominująca funkcja:
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Tereny kompleksów usług.

Teren: D1 – 52 M
Powierzchnia: 14,1 ha
Ludność: 978
Użytkowanie:
Jednostkę tworzy teren osiedla domów jednorodzinnych szeregowych. Zabudowa
mieszkaniowa zawarta jest między ulicą Marymoncką od północy, ulicą Kościuszki od
zachodu i rzeką Kumielą od południa.
Zasady polityki przestrzennej:
Na obszarze jednostki obowiązuje polityka chroniąca wartości przyrodnicze, kulturowe
i krajobrazowe.
Jednostka jest położona na Obszarze Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej Zachód, a od wschodu graniczy z Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej. W
części południowej terenu znajduje się korytarz ekologiczny rzeki Kumieli.
Na całym obszarze wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących negatywnie
oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze osiedlowym.
Tereny zieleni urządzonej oraz funkcji wypoczynkowo rekreacyjnej i sportowej.

Teren: D2 – 53 MZU
Powierzchnia: 31,8 ha
Ludność: 470
Użytkowanie:
Jednostkę tworzy osiedle zabudowy szeregowej Nad Jarem, które od północy graniczy
z osiedlem Bielany – część zachodnia, od południa z osiedlem zabudowy blokowej Nad
Jarem. Południową granicę jednostki stanowią ul. Sobieskiego i Korczaka.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest zlokalizowany w mezoregionie Wysoczyzny Elbląskiej.
Na obszarze jednostki obowiązuje polityka chroniąca wartości przyrodnicze,
kulturowe i krajobrazowe.
Przez północno - wschodnią część jednostki przebiega granica otuliny Parku
Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej oraz granica Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej – Zachód.
Północną granicę stanowi korytarz ekologiczny Rzeki Babicy, będący elementem
łącznikowym systemu ekologicznego miasta.
Na całym obszarze jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
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Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej peryferyjnej.

Teren: D2 – 54 LU
Powierzchnia: 20,4 ha
Ludność: Użytkowanie:
Obszar jednostki obejmuje zespoły zabudowy usługowej przy ul. Płk Dąbka oraz
ogródki działkowe położne w części zachodniej, przy ul. Szarych Szeregów.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest zlokalizowany w mezoregionie Wysoczyzny Elbląskiej.
Przez obszar jednostki przepływa rzeka Babica stanowiąca korytarz ekologiczny
będący jednym z podstawowych elementów łącznikowych systemu ekologicznego
miasta.
Północną część obszaru stanowią tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy przemysłowo - usługowej.
Tereny lasów i zieleni naturalnej.

Teren: D2 – 55 PU
Powierzchnia: 184,5 ha
Ludność: 0
Użytkowanie:
Jednostkę tworzy częściowo teren dawnego poligonu wojskowego. W latach 2002–03
był poddawany procesowi rekultywacji.
Zasady polityki przestrzennej:
W północnej części znajduje się ciąg ekologiczny Dunówki. Wzdłuż południowej
granicy jednostki przebiega ważny dla miasta korytarz ekologiczny rzeki Babicy
łączący obszar węzłowy „Pięknolas” z korytarzem ekologicznym rzeki Elbląg.
Wschodnia część terenu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu
Wysoczyzny Elbląskiej – Zachód.
Na obszarze jednostki występują następujące stanowiska archeologiczne:
wczesnośredniowieczne cmentarzysko pruskie, osada wielbarska z II – IV w., ślad
osadnictwa pruskiego z VIII – X w objęte strefą „OW” obserwacji archeologicznej.
Obowiązuje zasada dynamicznych przekształceń strukturalnych i funkcjonalnych
polegających na:
•

Intensywnej zabudowie i pełnym zagospodarowaniu terenu

•

Uzyskaniu wysokich walorów funkcjonalnych i krajobrazowych oraz
prawidłowych standardów użytkowych.

We wschodniej części jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
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negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Południowo – wschodni fragment jednostki jest narażony na występowanie ruchów
masowych ziemi – osuwanie się mas ziemnych, w związku z czym rekomenduje się
wykonanie weryfikującego opracowania eksperckiego po ukazaniu się stosownych
przepisów wykonawczych.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy przemysłowo – usługowej. Pożądana organizacja kompleksu w
postaci Parku Technologicznego.

Teren: D2 – 56 LZ
Powierzchnia: 132,6 ha
Ludność: Użytkowanie:
Jednostkę stanowi obszar zalesiony, zlokalizowany w północnej części miasta, w
sąsiedztwie Modrzewiny.
Zasady polityki przestrzennej:
Północna część obszaru znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny
Elbląskiej Zachód. Rzeka Rubianka w północnej i rzeka Dunówka w południowej
części jednostki stanowią ciągi ekologiczne.
Na pozostałym obszarze obowiązuje polityka chroniąca wartości przyrodnicze,
kulturowe i krajobrazowe.
Dominująca funkcja:
Tereny lasów i zieleni naturalnej.
Tereny zieleni urządzonej oraz funkcji wypoczynkowo – rekreacyjnej i sportowej.

Teren: D2 – 57 LMU
Powierzchnia: 203,8 ha
Ludność: Użytkowanie:
Teren jednostki tworzy planowana dzielnica mieszkaniowa Modrzewina Północ, która
obecnie stanowi północno – wschodnią część dawnego poligonu wojskowego
„Modrzewina” oraz fragment terenów rolnych dawnego PGR Zajazd położonych przy
ul. Fromborskiej, ul. Witkiewicza i ul. Kruczkowskiego.
Zasady polityki przestrzennej:
Modrzewina położona jest na Wysoczyźnie Elbląskiej. Jej północno – wschodnia część
zlokalizowana jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej
Zachód, a zachodnia w otulinie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Na
obszarze jednostki znajduje się stanowisko archeologiczne, ślad osadnictwa ze
średniowiecza objęte strefą „OW” obserwacji archeologicznej.
Jednostka to strefa terenów otwartych, stanowiących własność miasta Elbląga,
przewidzianych do urbanizacji, czyli do zainwestowania miejskiego. Jest to obszar
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dynamicznych przekształceń strukturalnych i funkcjonalnych.
We wschodniej części jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze osiedlowym.
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o charakterze osiedlowym.
Tereny lasów i zieleni naturalnej.

Teren: D2 – 58 LMR
Powierzchnia: 42,75 ha
Ludność: 999
Użytkowanie:
Jednostkę tworzy obszar przy ul. Fromborskiej, na którym zlokalizowane są: osiedle
mieszkaniowe Bielany – część zachodnia, tereny dawnego PGR Zajazd, tereny
dawnego PGR Bielany Wielkie.
Zasady polityki przestrzennej:
Wskazany rejon znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny
Elbląskiej Zachód. Przez obszar jednostki przepływa rzeka Babica stanowiąca korytarz
ekologiczny, będący jednym z podstawowych elementów łącznikowych systemu
ekologicznego miasta.
Rejon byłego PGR Zajazd jest terenem, który charakteryzują korzystne warunki do
zamieszkania i zainwestowania technicznego, w wyniku czego wymaga rewitalizacji.
Na terenie jednostki przy ul. Poświatowskiej 1, Witkiewicza 7, Witkiewicza 9,
Witkiewicza 31 znajdują się dwory wpisane do rejestru zabytków oraz objęte strefą
„OW” obserwacji archeologicznej, którą ponadto objęte są wskazane stanowiska
archeologiczne: osada wczesnośredniowieczna oraz osada wielbarska, natomiast w
strefie „W” ścisłej ochrony konserwatorskiej znajduje się stanowisko archeologiczne –
grodzisko pruskie.
Środkowa część obszaru to tereny potencjalnie narażone są na występowanie ruchów
masowych ziemi – osuwanie się mas ziemnych, w związku z czym rekomenduje się
wykonanie weryfikującego opracowania eksperckiego po ukazaniu się stosownych
przepisów wykonawczych.
Na całym obszarze wyklucza się lokalizację nowych obiektów negatywnie oddziaływać
na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze osiedlowym.
Tereny lasów i zieleni naturalnej.
Tereny produkcji rolniczej.

Teren: D2 – 59 ZMU
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Powierzchnia: 92,5 ha
Ludność: 75
Użytkowanie:
Teren jednostki tworzy w części zrealizowane osiedle mieszkaniowe Bielany – część
wschodnia położone przy ulicy Fromborskiej.
Zasady polityki przestrzennej:
Rejon niniejszy znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny
Elbląskiej, a jego wschodnie obrzeża stanowi granica Parku Krajobrazowego
Wysoczyzny Elbląskiej.
Z wyjątkiem zespołu mieszkaniowego wszystkie grunty to grunty rolne stanowiące
własność miasta, przeznaczone do zainwestowania technicznego. Jest to obszar
znaczących przekształceń strukturalnych, przy uwzględnieniu zasad ochrony
środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego.
Na terenach zielonych wyklucza się realizację zabudowy ze względu na ochronę
krajobrazu.
Na całym obszarze wyklucza się lokalizację nowych obiektów negatywnie oddziaływać
na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze osiedlowym.
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o charakterze osiedlowym.
Tereny zieleni urządzonej oraz funkcji wypoczynkowo – rekreacyjnej i sportowej.
Tereny kompleksów usług.

Teren: D2 – 60 MRZ
Powierzchnia: 282,2 ha
Ludność: 221
Użytkowanie:
Jednostkę tworzy osiedle mieszkaniowe Krasny Las położone w północnej części
miasta. Wschodnią granicę jednostki stanowi granica Parku Krajobrazowego
Wysoczyzny Elbląskiej. Osiedle przecina ul. Fromborska prowadząca w kierunku
Tolkmicka, przez dzielnicę Próchnik.
Zasady polityki przestrzennej:
Jednostka znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej –
Zachód, w otulinie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Przez wskazany
rejon przepływa rzeka Babica stanowiąca korytarz ekologiczny, będący jednym z
podstawowych elementów łącznikowych systemu ekologicznego miasta.
Krasny Las to teren o dużym potencjale zainwestowania, z korzystnymi warunkami
przyrodniczymi do zamieszkania. Jest to teren znaczących przekształceń
strukturalnych. Obecnie na obszarze jednostki przeważają grunty rolne stanowiące
własność osób fizycznych, które w części przeznaczone są pod zabudowę
jednorodzinną, rezydencjalną, a także na rozwój sportu i rekreacji. Pozostawia się także
tereny pod uprawy rolne, których fragment w przyszłości zostanie przeznaczony na
realizację funkcji mieszkaniowych. Na pozostałych gruntach rolnych wyklucza się
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realizację zabudowy ze względu na ochronę krajobrazu.
Na obszarze jednostki występują dwa zespoły parkowo – dworskie przy ul.
Iwaszkiewicza 9 i Gojawiczyńskiej predysponowane do objęcia strefą „A” ścisłej
ochrony konserwatorskiej.
Na przeważającej części obszaru jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów
mogących negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i
krajobrazu kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej peryferyjnej.
Tereny zieleni urządzonej oraz funkcji wypoczynkowo – rekreacyjnej i sportowej.
Tereny produkcji rolniczej.

Teren: E1 – 61 RLMZ
Powierzchnia: 617,9 ha
Ludność: 319
Użytkowanie:
Jednostkę tworzy dzielnica Próchnik położona na północno - zachodnim krańcu
Elbląga, sąsiadująca od północy i zachodu z gminą Tolkmicko, a od południa z gminą
Elbląg. Wschodnią granicę terenu stanowi oś ulicy Fromborskiej.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest zlokalizowany w mezoregionie Wysoczyzny Elbląskiej.
Próchnik położony jest w obszarze Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.
Lasy ołudniowej części jednostki znajdują się w obszarze węzłowym o znaczącym
oddziaływaniu na strefę miasta i terenów przyległych – KAMIENICA. Według planu
ochrony PKWE Dolina Kamienicy ma uzyskać statut rezerwatu przyrody. Tereny te
potencjalnie narażone są na występowanie ruchów masowych ziemi – osuwanie się mas
ziemnych, w związku z czym rekomenduje się wykonanie weryfikującego opracowania
eksperckiego po ukazaniu się stosownych przepisów wykonawczych).
Północna część jednostki położona jest na obszarze terytorialnych jednostek
strukturalnych projektowanej sieci Natura 2000 – tj. w granicach projektowanego
specjalnego obszaru ochrony siedlisk (SOO) „Wysoczyzna Elbląska” – wg „Shadow
List”.
Pozostała część jednostki (z wyjątkiem istniejących terenów zabudowanych), to
obszary, na których wyklucza się realizację zabudowy ze względu na ochronę
krajobrazu. Niwa siedliskowa objęta jest strefą „B” ochrony konserwatorskiej.
Następujące obiekty wpisane są do rejestru zabytków: domy podcieniowe przy ul.
Strumykowej 44 i 65-67 oraz Kościół pw. św Antoniego Padewskiego przy ul.
Strumykowej 38.
Południową granicę obszaru stanowi korytarz ekologiczny rzeki Dąbrówki będący
podstawowym elementem łącznikowym systemu ekologicznego miasta.
.W granicach jednostki znajduje się obiekt wytypowany jako perspektywiczny dla
występowania złóż kruszyw naturalnych: Próchnik – rejon położony na północny –
wschód od osady, gdzie serię złożową stanowią piaski drobnoziarniste i różnoziarniste
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na powierzchni ok. 1,4 ha.
Dominująca funkcja:
Tereny produkcji rolniczej.
Tereny lasów i zieleni naturalnej.
Tereny zabudowy mieszkaniowej peryferyjnej.

Teren: E1 – 62 LRZ
Powierzchnia: 743 ha
Ludność: 13
Użytkowanie:
Jednostke tworzy obszar zalesiony położony w północno – wschodniej części miasta.
Jego północną i wschodnią granicę stanowi granica miasta, południową osiedle Bielany
Wschodnie, natomiast wschodnią ul. Fromborska. W granicach obszaru zlokalizowane
są budynki mieszkalne przy ul. Fromborskiej.
Zasady polityki przestrzennej:
Cały obszar jednostki znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Wysoczyzny
Elbląskiej. Jej zalesiona część stanowi obszar węzłowy – Pieknolas, natomiast fragment
lasu w części północnej mieści się w obszarze węzłowym Kamienica. Obszary
węzłowe znacząco oddziałują na strefę miasta i terenów przyległych. We wschodniej
części jednostki, w której znajduje się Jezioro Stare, jest projektowane utworzenie
rezerwatu przyrody – Dolina Kumieli.
Na terenach rolnych wyklucza się realizację zabudowy ze względu na ochronę
krajobrazu z wyjątkiem obiektów i urządzeń komunalnych.
Na terenie jednostki przewiduje się realizację nowego cmentarza i schroniska dla
zwierząt.
W granicach jednostki znajdują się następujące stanowiska archeologiczne: długi wał
wczesnośredniowieczny, osada wschodnio – pomorska – halsztat, dwie strażnice
wczesnośredniowieczne, kurhan objęte strefą „OW” obserwacji archeologicznej.
Południowo – wschodni fragment jednostki stanowią tereny potencjalnie narażone są
na występowanie ruchów masowych ziemi – osuwanie się mas ziemnych, w związku z
czym rekomenduje się wykonanie weryfikującego opracowania eksperckiego po
ukazaniu się stosownych przepisów wykonawczych.
Na całym obszarze wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących negatywnie
oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny lasów i zieleni naturalnej.
Tereny produkcji rolniczej.
Tereny zieleni urządzonej oraz funkcji wypoczynkowo – rekreacyjnej i sportowej.
Cmentarz komunalny.
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Teren: E2 – 63 LZ
Powierzchnia: 558,1 ha
Ludność: Użytkowanie:
Jednostkę tworzy obszar zalesiony położony w północno - wschodniej części miasta,
którego wschodnią granicę stanowi granica miasta, zachodnią osiedle Krany Las, a
południową osiedle Dąbrowa.
Zasady polityki przestrzennej:
Prawie cały obszar jednostki jest położony w granicach Parku Krajobrazowego
Wysoczyzny Elbląskiej i w obszarze węzłowym Pięknolas. Wschodni fragment obszaru
obejmuje korytarze ekologiczne Jagodnika i rzeki Srebrny Potok, będące jednymi z
elementów łącznikowych systemu ekologicznego miasta. Na terenie znajdującym się
między korytarzami ekologicznymi obowiązuje polityka znaczących przekształceń
strukturalnych przy uwzględnieniu zasad ochrony środowiska przyrodniczego i
krajobrazu kulturowego.
Środkową część jednostki stanowią tereny potencjalnie narażone są na występowanie
ruchów masowych ziemi – osuwanie się mas ziemnych, w związku z czym
rekomenduje się wykonanie weryfikującego opracowania eksperckiego po ukazaniu się
stosownych przepisów wykonawczych. Przez wskazana część jednostki, w której
znajduje się Jezioro Goplanica, przebiega granica projektowanego rezerwatu przyrody
– Dolina Kumieli.
Na całym obszarze wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących negatywnie
oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny lasów i zieleni naturalnej.
Tereny produkcji rolniczej.
Tereny zieleni urządzonej oraz funkcji wypoczynkowo – rekreacyjnej i sportowej.

Teren: E2 – 64 MLZ
Powierzchnia: 278,5 ha
Ludność: 371
Użytkowanie:
Jednostkę tworzy osiedle Dąbrowa zlokalizowane we wschodniej części miasta
Elbląga. Są to tereny zainwestowania technicznego, miejscami charakteryzujące się
chaosem przestrzennym. Dąbrowa stanowi teren bardzo atrakcyjny zwłaszcza dla
realizacji funkcji mieszkaniowej..
Zasady polityki przestrzennej:
Teren położony jest w granicach Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej
W części południowej Dąbrowy znajduje się obszar węzłowy – Bażantarnia, który
znacząco oddziałuje na strefę miasta i terenów przyległych. W granicach osiedla
znajdują się także dwa korytarze ekologiczne: rzeki Kumieli i Srebrnego Potoku,
stanowiące jeden z podstawowych elementów łącznikowych systemu ekologicznego
miasta.
W środkowej części jednostki obowiązuje polityka znaczących przekształceń
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strukturalnych przy uwzględnieniu zasad ochrony środowiska przyrodniczego i
krajobrazu kulturowego.
Następujące obiekty wpisane są do rejestru zabytków: budynek mieszkalny z dwoma
budynkami gospodarczymi przy ul. Królewieckiej 297 oraz dom mieszkalny z bryłą
budynku gospodarczego i otaczającą działką przy ul. Królewieckiej 285.
Przy ul. Królewieckiej znajduje się dawny cmentarz ewangelicki objęty strefą „B”
ochrony konserwatorskiej.
Po obu stronach ww. obszaru występują fragmenty potencjalnie narażone są na
występowanie ruchów masowych ziemi – osuwanie się mas ziemnych, w związku z
czym rekomenduje się wykonanie weryfikującego opracowania eksperckiego po
ukazaniu się stosownych przepisów wykonawczych.
Na całym obszarze wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących negatywnie
oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej peryferyjnej.
Tereny lasów i zieleni naturalnej.
Tereny zieleni urządzonej oraz funkcji wypoczynkowo – rekreacyjnej i sportowej.

Teren: E2 – 65 ZL
Powierzchnia: 202,7 ha
Ludność: Użytkowanie:
Jednostkę tworzy obszar położony we wschodniej części miasta, którego zachodnią
granicę stanowi ul. Fromborska. Sąsiedztwo obszaru stanowi: od północy osiedle
Bielany Wschodnie, od wschodu osiedle Dąbrowa.
Większą część terenu zajmują ogródki działkowe, a wschodnią część lasy.
Zasady polityki przestrzennej:
Zachodnia część obszaru znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu
Wysoczyzny Elbląskiej Zachód, a środkowa i wschodnia w granicach Parku
Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Rzeka Kumiela przepływa przez wschodnią
część jednostki, tworzy korytarz ekologiczny będący jednym z podstawowych
elementów łącznikowych systemu ekologicznego miasta. Korytarz ekologiczny rzeki
stanowi teren potencjalnie narażony na występowanie ruchów masowych ziemi –
osuwanie się mas ziemnych, w związku z czym rekomenduje się wykonanie
weryfikującego opracowania eksperckiego po ukazaniu się stosownych przepisów
wykonawczych).
Na pozostałym obszarze jednostki obowiązuje bierna polityka chroniąca wartości
kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe oraz utrzymanie dotychczasowego sposobu
użytkowania.
Na terenie znajdującym się w otulinie PKWE wyklucza się realizację zabudowy ze
względu na ochronę krajobrazu.
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
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kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zieleni urządzonej oraz funkcji wypoczynkowo – rekreacyjnej i sportowej.
Tereny lasów i zieleni naturalnej.

Teren: E3 – 66 LRZMU
Powierzchnia: 888,15 ha
Ludność: 112
Użytkowanie:
Jednostkę tworzy obszar położony we wschodniej części miasta Elbląga. Od północy
sąsiaduje z osiedlem Dąbrowa, a wschodnią granicę stanowi granica miasta. Na terenie
jednostki znajdują się: Las Bażantarnia, który wg planu ochrony PKWE ma uzyskać
statut Parku Kulturowego, cmentarz komunalny Dębica oraz tereny dawnego PGR
Stagniewo, obecnie tworzące zespół zabudowy mieszkaniowej.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren położony jest w mezoregionie Wysoczyzny Elbląskiej.
Z wyjątkiem cmentarza cały obszar jednostki położony jest w granicach Parku
Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.
Część zalesiona stanowi obszar węzłowy „Bażantarnia”, znacząco oddziałujący na
strefę miasta i terenów przyległych. Przez środek obszaru przepływa rzeka Srebrny
Potok, a przez pn – zach część – rzeka Kumiela, stanowiące korytarze ekologiczne
będące jednym z podstawowych elementów łącznikowych systemu ekologicznego
miasta.
Zespół dworski przy ulicy Marymonckiej 5 wpisany jest do rejestru zabytków oraz
objęty strefą „OW” obserwacji archeologicznej. Do rejestru zabytków wpisany jest
także park miejski „Bażantarnia” z muszlą koncertową i bryłą budynku restauracji
„Myśliwska”, który wymaga rewitalizacji.
W południowej części jednostki obowiązuje polityka chroniąca wartości kulturowe,
przyrodnicze i krajobrazowe.
W granicach jednostki znajduje się jedyne udokumentowane złoże surowca ilastego
„Dębica”.
W środkowej i zachodniej części występują tereny potencjalnie narażone na
występowanie ruchów masowych ziemi – osuwanie się mas ziemnych, w związku z
czym rekomenduje się wykonanie weryfikującego opracowania eksperckiego po
ukazaniu się stosownych przepisów wykonawczych. Na całym obszarze jednostki
wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących negatywnie oddziaływać na
estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu kulturowego.
Przewiduje się dalszą rozbudowę Diecezjalnego Ośrodka „Betania” w Stagniewie.
Dominująca funkcja:
Tereny lasów i zieleni naturalnej.
Tereny produkcji rolniczej.
Tereny zieleni urządzonej oraz funkcji wypoczynkowo – rekreacyjnej i sportowej.
Tereny Centrum Ewangelizacyjno – Resocjalizacyjnego i sanktuarium Matki Bożej
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Fatimskiej w Stagniewie.
Tereny zabudowy mieszkaniowej peryferyjnej.

Teren: E4 – 67 ZM
Powierzchnia: 75,9 ha
Ludność: Użytkowanie:
Jednostke tworzy obszar, którego wschodnią granicę stanowi granica Parku
Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Północną granicą jednostki jest rzeka
Kumiela, a przez jej obszar przepływa rzeka Srebrny Potok. W południowej części
znajduje się projektowane osiedle zabudowy jednorodzinnej Górna Sadyba.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest położony na Obszarze Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej
Zachód, w otulinie PKWE.
Rzeki Kumiela i Srebrny Potok stanowią korytarze ekologiczne, jedne z
podstawowych elementów łącznikowych systemu ekologicznego miasta. Rzeka
Kumiela objęta jest strefą „K” konserwatorskiej ochrony krajobrazu oraz strefą „B”
ochrony konserwatorskiej. Zespół młyna wodnego przy ul. Kościuszki 132 wpisany
jest do rejestru zabytków.
Jest to obszar znaczących przekształceń strukturalnych przy uwzględnieniu zasad
ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego. Jednostka wymaga
rewitalizacji – dla rozwoju funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej i sportów
kwalifikowanych.
Południowo – wschodnią część stanowią tereny potencjalnie narażone są na
występowanie ruchów masowych ziemi – osuwanie się mas ziemnych, w związku z
czym rekomenduje się wykonanie weryfikującego opracowania eksperckiego po
ukazaniu się stosownych przepisów wykonawczych.
Dominująca funkcja:
Tereny zieleni urządzonej oraz funkcji wypoczynkowo – rekreacyjnej i sportowej.
Obszar tzw. Europarku.
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – osiedle Sadyba.

Teren: E4 – 68 Z
Powierzchnia: 39,45 ha
Ludność: 28
Użytkowanie:
Obszar jednostki zawarty jest między ulicami Moniuszki, Agrykola i Kościuszki. W
granicach terenu znajduje się Park Dolinka, basen odkryty, cmentarz komunalny przy
ulicy Agrykola oraz zabudowa mieszkaniowa przy ulicy Moniuszki. Środkową częścią
jednostki przepływa rzeka Kumiela stanowiąca korytarz ekologiczny, będący jednym z
podstawowych elementów łącznikowych systemu ekologicznego miasta.
Zasady polityki przestrzennej:
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Obszar zlokalizowany jest w mezoregionie Wysoczyzny Elbląskiej.
Prawie cała powierzchnia jednostki (z wyjątkiem cmentarza i ogródków działkowych
w północno – zachodniej części) objęta jest strefa „K” konserwatorskiej ochrony
krajobrazu rzeki Kumieli. Kanał Kumieli znajduje sie także w strefie „B”. Strefą „B”
ochrony konserwatorskiej objęty jest cmentarz katolicki przy ulicy Agrykola oraz
dawny cmentarz ewangelicki i dawny cmentarz menonicki (obok katolickiego). Na
wschód od ulicy Moniuszki znajduje się stanowisko archeologiczne – cmantarzysko
kultury wielbarskiej III – IV w., natomiast pomiędzy ulicą Spacerową a północnym
brzegiem rzeki Kumieli – osada pruska VIII – XII w. objęte strefą „OW” obserwacji
archeologicznej. Budynek młyna wodnego wraz ze strefą ochronną wpisany jest do
rejestru zabytków.
Na całym obszarze wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących negatywnie
oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zieleni urządzonej oraz funkcji wypoczynkowo – rekreacyjnej i sportowej.
Cmentarz komunalny.

Teren: E4 – 69 M
Powierzchnia: 12 ha
Ludność: 358
Użytkowanie:
Jednostkę stanowi teren osiedla mieszkaniowego jednorodzinnego „Sadyba” wraz z
Domem Pomocy Społecznej przy ulicy Toruńskiej.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest zlokalizowany w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny
Elbląskiej Zachód, w otulinie PKWE.
Na obszarze jednostki obowiązuje utrzymanie obecnego użytkowania.
W północno – wschodniej części, na obszarze Domu Pomocy Społecznej obowiązuje
polityka znaczących przekształceń strukturalnych – budowa nowego budynku Domu
Pomocy Społecznej. Na pozostałym obszarze obowiązuje bierna polityka chroniąca
wartości przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe.
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych mogących negatywnie
oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Teren: E4 – 70 ZMU
Powierzchnia: 51 ha
Ludność: 25
Użytkowanie:
Jednostkę tworzy obszar zawarty między ulicami: Chrobrego od północy, Kościuszki
od zachodu i Podchorążych od południa. Od strony wschodniej teren sąsiaduje z Lasem
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Bażantarnia.
Większą część obszaru jednostki stanowią ogródki działkowe, które wymagają bardziej
ekonomicznego wykorzystania i dostosowania funkcji i sposobu zagospodarowania do
położenia i lokalnych uwarunkowań. W części północno – wschodniej teren jest
zabudowany budynkami jednorodzinnymi.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest położony na Obszarze Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej
Zachód, w otulinie PKWE.
Środkową i wschodnią część obszaru stanowią tereny znaczących przekształceń
strukturalnych, przy uwzględnieniu zasad ochrony środowiska przyrodniczego i
krajobrazu kulturowego.
Wschodnia część obszaru jest położona w rejonie góry Chrobrego objętego strefą „K”
konserwatorskiej ochrony krajobrazu.
Przy ulicy Chrobrego 8 znajdują się: dwór z parkiem oraz budynek mieszkalno –
gospodarczy wpisane do rejestry zabytków. Obiekty wymagają rewitalizacji.
Przewiduje się realizację trasy wschodniej w kategorii G.
Południowo – wschodni fragment jednostki stanowią tereny zagrożone osuwaniem się
mas ziemnych.
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zieleni urządzonej oraz funkcji wypoczynkowo – rekreacyjnej i sportowej.
Tereny zabudowy mieszkaniowej peryferyjnej.
Tereny kompleksów usług.
Obszar Europarku.

Teren: E4 – 71 MU
Powierzchnia: 17,5 ha
Ludność: 742
Użytkowanie:
Jednostkę tworzy teren osiedla mieszkaniowego jednorodzinnego zlokalizowanego
przy ulicach: Artyleryjskiej, Bohaterów Monte Casino, Czarnieckiego, Ułańskiej,
Szwoleżerów, Czołgistów, Garnizonowej, Jasnej, Św. Floriana i Bema.
Zasady polityki przestrzennej:
Obszar jest położony na Obszarze Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej
Zachód, w otulinie PKWE.
Na obszarze jednostki obowiązuje utrzymanie obecnego użytkowania oraz polityka
chroniąca wartości przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe.
Zespół urbanistyczny w obrębie ulic Saperów i Artyleryjskiej wpisany jest do rejestru
zabytków.
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W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej peryferyjnej.
Tereny kompleksów usług.

Teren: E4 – 72 Z
Powierzchnia: 19,5 ha
Ludność: Użytkowanie:
Znaczną część powierzchni jednostki stanowią ogródki działkowe, które wymagają
bardziej ekonomicznego wykorzystania i dostosowania funkcji i sposobu
zagospodarowania do położenia i lokalnych uwarunkowań. W środkowej części
zlokalizowana jest parafia rzymsko – katolicka p.w. św. Floriana. We wschodniej
części znajduje się Gęsia Góra.
Zasady polityki przestrzennej:
Obszar jest położony na Obszarze Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej
Zachód, w otulinie PKWE, w sąsiedztwie Lasu Bażantarnia.
Jednostka stanowi obszar znaczących przekształceń strukturalnych przy uwzględnieniu
zasad ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego. Teren wymaga
rewitalizacji – dla rozwoju funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej i sportów
kwalifikowanych.
Przewiduje się realizację trasy wschodniej w kategorii G.
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zieleni urządzonej oraz funkcji wypoczynkowo – rekreacyjnej i sportowej.
Obszar Europarku.

Teren: E4 – 73 Z
Powierzchnia: 104,14 ha
Ludność: 59
Użytkowanie:
Obszar jednostki jest położony w sąsiedztwie Lasu Bażantarnia.
Znaczna część powierzchni jednostki to tereny leśne i użytki rolne. W części
wschodniej zlokalizowana jest zabudowa wielorodzinna.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest położony na Obszarze Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej
Zachód, w otulinie PKWE.
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W jego granicach przewiduje się znaczące przekształcenia strukturalne przy
uwzględnieniu zasad ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego
oraz rewitalizację – dla rozwoju funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej i sportów
kwalifikowanych.
Północno – wschodnią część jednostki stanowią tereny potencjalnie narażone na
występowanie ruchów masowych ziemi – osuwanie się mas ziemnych, w związku z
czym rekomenduje się wykonanie weryfikującego opracowania eksperckiego po
ukazaniu się stosownych przepisów wykonawczych.
Rejon Góry Chrobrego objęty jest strefą „K” konserwatorskiej ochrony krajobrazu.
Zespół budynków dawnego młyna przy ul. Łęczyckiej 17 wpisany jest do rejestru
zabytków. W granicach jednostki znajdują się stanowiska archeologiczne objęte strefą
„OW” obserwacji archeologicznej.
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zieleni urządzonej oraz funkcji wypoczynkowo – rekreacyjnej i sportowej.
Obszar Europarku.
W południowo – wschodnim fragmencie zabudowa usługowo – mieszkaniowa.

Teren: E4 – 74 M
Powierzchnia: 8,9 ha
Ludność: 813
Użytkowanie:
Jednostkę tworzy teren osiedla mieszkaniowego jednorodzinnego „Przy Młynie”.
Zasady polityki przestrzennej:
Obszar jest położony na Obszarze Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej
Zachód.
Na obszarze jednostki obowiązuje utrzymanie obecnego użytkowania oraz polityka
chroniąca wartości przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe.
Południową część jednostki stanowią tereny potencjalnie narażone na występowanie
ruchów masowych ziemi – osuwanie się mas ziemnych, w związku z czym
rekomenduje się wykonanie weryfikującego opracowania eksperckiego po ukazaniu
się stosownych przepisów wykonawczych.
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej peryferyjnej.
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Teren: E5 – 75 M
Powierzchnia: 9,5 ha
Ludność: 277
Użytkowanie:
Obszar jednostki jest położony w dzielnicy Dębica. Tworzy ją głównie zabudowa
jednorodzinna szeregowa zlokalizowana przy ulicach Warmińskiej i Braniewskiej oraz
zabudowa jednorodzinna wolnostojąca przy ulicy Łęczyckiej.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren zlokalizowany jest w mezoregionie Wysoczyzny Elbląskiej.
Część jednostki znajdująca się na północ od ulicy Łęczyckiej wchodzi w granice
Obszaru Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej, jest zarazem obszarem
znaczących przekształceń strukturalnych przy uwzględnieniu zasad ochrony
środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego.
Na pozostałej części jednostki obowiązuje polityka chroniąca wartości przyrodnicze,
kulturowe i krajobrazowe.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej peryferyjnej.

Teren: E5 – 76 MZ
Powierzchnia: 22,9 ha
Ludność: 305
Użytkowanie:
Jednostkę tworzy obszar w obrębie ulic Rawskiej i Dąbrowskiego, obejmujący zespół
zabudowy mieszkaniowej osiedlowej oraz tereny zielone.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest położony w mezoregionie Wysoczyzny Elbląskiej.
Zespół mieszkaniowy przy ul. Dąbrowskiego objęty jest strefą „B” ochrony
konserwatorskiej.
Na pozostałym obszarze obowiązuje polityka chroniąca wartości przyrodnicze,
kulturowe i krajobrazowe.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej peryferyjnej.
Tereny zieleni urządzonej oraz funkcji wypoczynkowo – rekreacyjnej i sportowej.

Teren: E5 – 77 ZMPU
Powierzchnia: 115 ha
Ludność: 148
Użytkowanie:
Jednostkę stanowi obszar Warszawskiego Przedmieścia, zlokalizowany w południowo
– wschodniej części miasta. Tworzą ją obecnie grunty rolne, ogródki działkowe,
zabudowa siedliskowa i jednorodzinna wolnostojąca zlokalizowana przy ulicach
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Grunwaldzkiej, Augustowskiej, Rawskiej, Okólnik i Dąbrowskiego.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest położony jest w mezoregionie Wysoczyzny Elbląskiej.
Na większej części jednostki obowiązuje polityka znaczących przekształceń
strukturalnych przy uwzględnieniu zasad ochrony środowiska przyrodniczego i
krajobrazu kulturowego.
Kościół p.w. bł. Doroty wraz z budynkiem plebani oraz terenem przykościelnym
wpisany jest do rejestru zabytków.
Przewiduje się możliwość stopniowego przekształcania
produkcyjnych na obiekty usługowe rzemieślnicze i handlowe.

zespołu

ogrodów

Przy wschodniej granicy przepływa rzeka Terkawka tworząc korytarz ekologiczny
mający istotne znaczenie dla ponadlokalnych powiązań przyrodniczych, stanowiący
łącznik ekologiczny między Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej i
rezerwatem przyrody „Jezioro Drużno”. Należy objąć ochroną prawną korytarz rzeki
Turkawki i zaleca się wykorzystanie go w celu rozwoju funkcji rekreacyjnej.
W południowej części obszaru znajdują się następujące stanowiska archeologiczne:
osada kultury wielbarskiej z II – IV w., ślad osadnictwa pruskiego z X – XIII w.,
cmentarzysko kultury wielbarskiej z IV w. objęte strefą „OW” obserwacji
archeologicznej i osada pruska z VII – VIII w.
Dominująca funkcja:
Tereny zieleni urządzonej oraz funkcji wypoczynkowo – rekreacyjnej i sportowej.
Tereny zabudowy mieszkaniowej peryferyjnej po roku 2020.

Teren: E5 – 78 ZU
Powierzchnia: 270,7 ha
Ludność: Użytkowanie:
Obszar jednostki jest położony w południowo – wschodniej części miasta, w rejonie
drogi krajowej Nr 22 (w kierunku Braniewa) i rzeki Terkawki.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest zlokalizowany w mezoregionie Wysoczyzny Elbląskiej.
W południowej części jednostki obowiązuje polityka znaczących przekształceń
strukturalnych przy uwzględnieniu zasad ochrony środowiska przyrodniczego i
krajobrazu kulturowego, a na pozostałym obszarze polityka chroniąca wartości
przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe.
Jednostka stanowi tereny rezerwy kierunkowej. Lokalizacja dużych obiektów sportowo
– rozrywkowych i usługowych, bądź zespołów mieszkaniowych nastąpi w dalszych
etapach realizacji.
Korytarz ekologiczny rzeki Terkawki ma istotne znaczenie dla ponadlokalnych
powiązań przyrodniczych, stanowi łącznik ekologiczny między Parkiem
Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej i rezerwatem przyrody „Jezioro Drużno”.
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Należy objąć ochroną prawną korytarz rzeki Turkawki i zaleca się wykorzystanie go w
celu rozwoju funkcji rekreacyjnej.
Budynki magazynowe przy ul. Dabrowskiego objęte są strefą „B” ochrony
konserwatorskiej. Na terenie jednostki znajdują się stanowiska archeologiczne: osady
kultury wielbarskiej i ślad osadnictwa pruskiego, objęte strefą „OW” obserwacji
archeologicznej.
Dominująca funkcja:
Tereny zieleni urządzonej oraz funkcji wypoczynkowo – rekreacyjnej i sportowej.
Tereny kompleksów usług.

Teren: Z1 – 79 PU
Powierzchnia: 40,4 ha
Ludność: 137
Użytkowanie:
Jednostkę stanowi rejon ulicy Druskiej położony na południowym krańcu Elbląga,
obejmujący zespół ogrodów produkcyjnych z zabudową jednorodzinną. W granicach
obszaru zrealizowano przebudowę węzła komunikacyjnego Elbląg – Wschód (droga
krajowa Nr 7 i 22).
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest zlokalizowany w mezoregionie Żuław Delty Wisły.
Przewiduje się możliwość stopniowego przekształcenia
produkcyjnych na obiekty usługowe rzemieślnicze i handlowe.

zespołu

ogrodów

Na obszarze jednostki obowiązuje polityka chroniąca wartości przyrodnicze, kulturowe
i krajobrazowe.
W granicach jednostki znajduje się stanowisko archeologiczne, osada kultury
wielbarskiej zIII – IV w., objęte strefą „OW” obserwacji archeologicznej.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy przemysłowo usługowej.
Tereny zabudowy mieszkaniowej peryferyjnej.

Teren: Z1 – 80 MLPU
Powierzchnia: 51,5 ha
Ludność: 385
Użytkowanie:
Jednostkę tworzy obszar osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie
ulicy Dębowej oraz ogródków działkowych zlokalizowanych we wschodniej części
jednostki. Południową granicę obszaru stanowi droga krajowa Nr 7 będąca
równocześnie granicą miasta Elbląga.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest zlokalizowany w mezoregionie Żuław Delty Wisły.
Północno – zachodnią część obszaru stanowią tereny dynamicznych przekształceń
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strukturalnych i funkcjonalnych.
Dla pozostałej części jednostki obowiązuje polityka chroniąca wartości przyrodnicze,
kulturowe i krajobrazowe.
Na całym obszarze wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących negatywnie
oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej peryferyjnej.
Tereny zieleni urządzonej oraz funkcji wypoczynkowo – rekreacyjnej i sportowej.
Tereny zabudowy przemysłowo – usługowej.

Teren: Z1 – 81 ZPULI
Powierzchnia: 143 ha
Ludność: 333
Użytkowanie:
Jednostkę tworzy teren lotniska oraz zabudowy mieszkaniowej przy ul. Skrzydlatej
(Nowe Pole), położony w południowej części miasta, w dzielnicy Zatorze, przy drodze
Nr 7 od południa i przy osiedlu „Dębowa” od wschodu. Wzdłuż północnej granicy
terenu przebiegają tory kolejowe. W części zachodniej zlokalizowany jest kompleks
ogródków działkowych.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest zlokalizowany w mezoregionie Żuław Delty Wisły.
Południowa część jednostki stanowi obszar dynamicznych przekształceń strukturalnych
i funkcjonalnych, w ramach których przewiduje się obszar rozmieszczenia nowych
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Na części zachodniej
jednostki obowiązuje polityka, natomiast na pozostałej części, przewidzianej do
rozbudowy i modernizacji lotniska wielofunkcyjnego, obowiązuje polityka znaczących
przekształceń strukturalnych.
Na terenie ogródków działkowych znajduje się stanowisko archeologiczne – osada
wielokulturowa: rzucewska (neolit), pomorska (wczesna epoka żelaza), wielbarska
(okres wpływów rzymskich) i pruska (wczesne średniowiecze) – objęte strefą „OW”
obserwacji archeologicznej.
W zachodniej części jednostki realizowane będą przedsięwzięcia związane z ochroną
przeciwpowodziową Żuław i miasta Elbląga.
W granicach jednostki wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących
negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu
kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny lotniska wielofunkcyjnego.
Kompleksy usługowo – produkcyjno – handlowe, w tym Centrum Logistyczne, miejsce
obsługi podróżnych przy drodze Nr 7.
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Teren: Z1 – 82 U
Powierzchnia: 24,13 ha
Ludność: Użytkowanie:
Jednostke tworzy teren zabudowy usługowo – oświatowej przy ul. Lotniczej (Wyższa
Szkoła Humanistyczna), położony w dzielnicy Zatorze, w rejonie lotniska. Wzdłuż
północnej granicy obszaru przebiegają tory kolejowe.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest zlokalizowany w mezoregionie Żuław Delty Wisły.
Obszar stwarza możliwość intensyfikacji zabudowy oraz wymaga znacznej poprawy
estetyki przestrzeni i standardu użytkowego.
W okolicy ok. 220 m na wschód od ulic Skrzydlatej i Idzikowskiego znajdowała się
osada wielokulturowa: rzucewska, pomorska, wielbarska, pruska. Obszar ten dziś
objęty jest strefą „OW” obserwacji archeologicznej.
Na całym obszarze wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących negatywnie
oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny kompleksów usług.

Teren: Z1 – 83 M
Powierzchnia: 13,03 ha
Ludność: 1520
Użytkowanie:
Obszar obejmuje zespoły zabudowy mieszkaniowej jedno – i wielorodzinnej przy ul.
Lotniczej.
Zasady polityki przestrzennej:
Teren jest zlokalizowany w mezoregionie Żuław Delty Wisły.
Obszar stwarza możliwość intensyfikacji zabudowy oraz wymaga znacznej poprawy
estetyki przestrzeni i standardu użytkowego, predysponowany do rewitalizacji, jako
obszar „blokowiska” wymaga rewitalizacji funkcjonalnego kierunku bardziej
funkcjonalnego i estetycznego zagospodarowania przestrzeni publicznych oraz wnętrz
blokowych.
Wschodnia część obszaru objęta jest strefą „OW” obserwacji archeologicznej. Zespół
zabudowy przy ul. Lotniczej objęty jest strefą „B” ochrony konserwatorskiej.
Na całym obszarze wyklucza się lokalizację nowych obiektów mogących negatywnie
oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze osiedlowym.
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o charakterze osiedlowym.
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Teren: Z2 – 84 PUPPR
Powierzchnia: 91,1 ha
Ludność: 130
Użytkowanie:
Jednostka jest położona w południowej części miasta Elbląga. Jej wschodnią granicę
stanowi rzeka Elbląg, południową granica miasta, a zachodnią ulica Malborska. W
granicach obszaru zlokalizowanych jest kilka budynków mieszkaniowych, z których
niektóre kwalifikują się do wyburzenia. Od południowej strony rzeki Kumieli,
zlokalizowane są ogródki działkowe wymagające bardziej ekonomicznego
wykorzystania i dostosowania funkcji oraz sposobu zagospodarowania do położenia i
lokalnych uwarunkowań. Na obszarze są licznie rozlokowane różne przedsiębiorstwa, a
także szereg hurtowni.
Środkiem tereny przebiegają tory kolejowe.
Zasady polityki przestrzennej:
Obszar jest położony w mezoregionie Żuław Delty Wisły. Jego północno – zachodni
fragment znajduje się w granicach administracyjnych morskiego portu na Zalewie
Wiślanym w Elblągu (zgodnie z Zarządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 12 maja 1994 r. MP Nr 29 z 1994r., poz. 242) – wszystkie zmiany
sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu portu należy uzgodnić z właściwym
terytorialnie organem administracji morskiej.
Rzeki Elbląg i Kumiela stanowią ważne korytarze ekologiczne będące jednymi z
podstawowych elementów łącznikowych systemu ekologicznego miasta. Rzeka
Kumiela objęta jest strefą „K” konserwatorskiej ochrony krajobrazu oraz strefą „B”
ochrony konserwatorskiej.
Środkowy fragment jednostki to obszar potencjalnie zagrożony powodzią, natomiast
tereny w granicach portu morskiego to obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią.
Warunkiem zabudowy terenu potencjalnie zagrożonego powodzią jest podwyższone
posadowienie w stosunku do poziomu terenu oraz przeprowadzenie zmian w
funkcjonowaniu systemu melioracyjno – przeciwpowodziowego.
Należy przewidzieć dla jednostki ochronę przeciwpowodziową na poziomie zdarzenia
co najmniej raz na 200 lat. Elementy systemu ochrony przeciwpowodziowej (np.
rzędną korony wału, zastosowanie klap zwrotnych, parapety, rezerwę terenu) należy
ustalać i realizować z uwzględnieniem odpowiednich przepisów szczególnych oraz
opracowań studialno – planistycznych, do których wykonania zobowiązuje Prawo
wodne. Elementy systemu ochrony przeciwpowodziowej powinny być określone w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym
uwzględnieniem rezerwy terenu na ochronę przeciwpowodziową – na terenie jednostki
realizowane będą przedsięwzięcia związane z ochroną przeciwpowodziową Żuław i
miasta Elbląga.
Dla całego obszaru portowego należy założyć – w odniesieniu do wód opadowych i
roztopowych – przed wprowadzeniem do odbiornika oczyszczenie w separatorach
substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach zaprojektowanych dla przejmowania
opadów o częstości występowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut, lecz o ilości
nie mniejszej niż powstającej z opadów o natężeniu 77 litrów na 1 sekundę na 1 hektar.
Na północ od rzeki Kumieli położone są obszary stwarzające możliwość intensyfikacji
zabudowy oraz wymagające znacznej poprawy estetyki przestrzeni i standardu
użytkowego.
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Obszar jednostki predysponowany do rewitalizacji.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy przemysłowo – usługowej.
Tereny zabudowy portowo – przemysłowej.
Tereny produkcji rolniczej.
Tereny kompleksów usług.

Teren: Z2 – 85 PURL
Powierzchnia: 121,9 ha
Ludność: 181
Użytkowanie:
Obszar jednostki obejmuje fragment dzielnicy Zawodzie położonej w południowo –
zachodniej części miasta. Południową i zachodnią granicę obszaru stanowią tory
kolejowe i zarazem granica miasta, północną ulica Żuławska, natomiast wschodnią
rzeka Elbląg. Na terenie obszaru rozproszonych jest kilka budynków mieszkaniowych.
Obszar przecina droga krajowa nr 7.
Zasady polityki przestrzennej:
Obszar jest położony w mezoregionie Żuław Delty Wisły. Jego północno – wschodni
fragment znajduje się w granicach administracyjnych morskiego portu na Zalewie
Wiślanym w Elblągu (zgodnie z Zarządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 12 maja 1994 r. MP Nr 29 z 1994r., poz. 242) – wszystkie zmiany
sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu portu należy uzgodnić z właściwym
terytorialnie organem administracji morskiej.
Rzeka Elbląg stanowi korytarz ekologiczny będący jednym z podstawowych
elementów łącznikowych systemu ekologicznego miasta. Ujście Fiszewki objęte jest
strefą „K” konserwatorskiej ochrony krajobrazu.
Przewiduje się rewitalizację terenów nad rzeką Elbląg.
Część jednostki położóna na północ od rzeki Elbląg stanowią tereny potencjalnie
zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. Rejon okalający rzekę Elbląg tworzy obszar
bezpośredniego zagrożenia powodzią, pozostałe tereny to obszary potencjalnego
zagrożenia powodzią obejmujące poldery żuławskie, których ostateczne granice
wyznaczy Dyrektor RZGW w Gdańsku. Warunkiem zabudowy terenu potencjalnie
zagrożonego powodzią jest podwyższone posadowienie w stosunku do poziomu terenu
oraz przeprowadzenie zmian w funkcjonowaniu systemu melioracyjno –
przeciwpowodziowego.
Należy przewidzieć dla jednostki ochronę przeciwpowodziową na poziomie zdarzenia
co najmniej raz na 200 lat. Elementy systemu ochrony przeciwpowodziowej (np.
rzędną korony wału, zastosowanie klap zwrotnych, parapety, rezerwę terenu) należy
ustalać i realizować z uwzględnieniem odpowiednich przepisów szczególnych oraz
opracowań studialno – planistycznych, do których wykonania zobowiązuje Prawo
wodne. Elementy systemu ochrony przeciwpowodziowej powinny być określone w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym
uwzględnieniem tworzenia rezerwy terenu przeznaczonego na ochronę
przeciwpowodziową – w części południowo – wschodniej jednostki realizowane będą
przedsięwzięcia związane z ochroną przeciwpowodziową Żuław i miasta Elbląga.
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Dla całego obszaru portowego należy założyć – w odniesieniu do wód opadowych i
roztopowych – przed wprowadzeniem do odbiornika oczyszczenie w separatorach
substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach zaprojektowanych dla przejmowania
opadów o częstości występowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut, lecz o ilości
nie mniejszej niż powstającej z opadów o natężeniu 77 litrów na 1 sekundę na 1 hektar.
Fragment północny i północno - wschodni stanowi strefa znaczących przekształceń
strukturalnych przy uwzględnieniu zasad ochrony środowiska przyrodniczego i
krajobrazu kulturowego oraz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Przewiduje się
rozbudowę węzła „Raczki” (droga Nr 7 i 22) oraz realizację kompleksów produkcyjno
– usługowych.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy przemysłowo – usługowej.
Tereny produkcji rolniczej.

Teren: Z2 – 86 PU
Powierzchnia: 195 ha
Ludność: 200
Użytkowanie:
Obszar jednostki jest położóny w zachodniej części miasta, w dzielnicy Zawodzie.
Wschodnią granicę terenu stanowi droga Nr 7, będąca zarazem granicą miasta Elbląga,
zachodnią planowana obwodnica zachodnia, południową ulica Żuławska, natomiast
północną ulica Nowodworska.
W granicach obszaru rozproszone są budynki mieszkaniowe, jednak ze względu na
warunki przyrodnicze (tereny podmokłe) nie jest to obszar atrakcyjny do realizowania
funkcji mieszkaniowej.
Środkiem obszaru przebiega linia kolejowa do Braniewa i Tolkmicka.
Zasady polityki przestrzennej:
Obszar jednostki jest zlokalizowany w mezoregionie Żuław Delty Wisły.
Na obszarze jednostki występują poldery żuławskie stanowiące tereny potencjalnego
zagrożenia powodzią (ich ostateczne granice wyznaczy Dyrektor RZGW w Gdańsku),
na których przewiduje się znaczące przekształcenia strukturalne przy uwzględnieniu
zasad ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego oraz
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Warunkiem zabudowy terenu potencjalnie
zagrożonego powodzią jest podwyższone posadowienie w stosunku do poziomu terenu
oraz przeprowadzenie zmian w funkcjonowaniu systemu melioracyjno –
przeciwpowodziowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy przemysłowo – usługowej.
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Teren: Z2 – 87 PUPPM
Powierzchnia: 104,9 ha
Ludność: 130
Użytkowanie:
Obszar jednostki jest położony w zachodniej części miasta Elbląga, w rejonie nowej
trasy mostowej współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej i w rejonie ulicy
Radomskiej, po zachodniej stronie rzeki Elbląg. Rzeka stanowi wschodnią granicę
obszaru.
Zasady polityki przestrzennej:
Obszar jest położony w mezoregionie Żuław Delty Wisły. Północno – wschodnia jego
część znajduje się w granicach administracyjnych morskiego portu na Zalewie
Wiślanym w Elblągu (zgodnie z Zarządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 12 maja 1994 r. MP Nr 29 z 1994r., poz. 242) – wszystkie zmiany
sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu portu należy uzgodnić z właściwym
terytorialnie organem administracji morskiej.
Rzeka Elbląg stanowi jeden z podstawowych elementów łącznikowych systemu
ekologicznego miasta. Ujście Kanału Jagiellońskiego objęte jest strefa „K”
konserwatorskiej ochrony krajobrazu.
Część jednostki obejmująca poldery żuławskie stanowi obszar potencjalnego
zagrożenia powodzią (ostateczne granice wyznaczy Dyrektor RZGW w Gdańsku).
Wschodnia części jednostki położona nad rzeką Elbląg (obszar portu) stanowi obszar
bezpośredniego zagrożenia powodzią. Warunkiem zabudowy terenu potencjalnie
zagrożonego powodzią jest podwyższone posadowienie w stosunku do poziomu terenu
oraz przeprowadzenie zmian w funkcjonowaniu systemu melioracyjno –
przeciwpowodziowego.
Należy przewidzieć dla jednostki ochronę przeciwpowodziową na poziomie zdarzenia
co najmniej raz na 200 lat. Elementy systemu ochrony przeciwpowodziowej (np.
rzędną korony wału, zastosowanie klap zwrotnych, parapety, rezerwę terenu) należy
ustalać i realizować z uwzględnieniem odpowiednich przepisów szczególnych oraz
opracowań studialno – planistycznych, do których wykonania zobowiązuje Prawo
wodne. Elementy systemu ochrony przeciwpowodziowej powinny być określone w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym
uwzględnieniem tworzenia rezerwy terenu przeznaczonego na ochronę
przeciwpowodziową – na terenie jednostki realizowane będą przedsięwzięcia związane
z ochroną przeciwpowodziową Żuław i miasta Elbląga.
Dla całego obszaru portowego należy założyć – w odniesieniu do wód opadowych i
roztopowych – przed wprowadzeniem do odbiornika oczyszczenie w separatorach
substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach zaprojektowanych dla przejmowania
opadów o częstości występowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut, lecz o ilości
nie mniejszej niż powstającej z opadów o natężeniu 77 litrów na 1 sekundę na 1 hektar.
Wschodnią część jednostki stanowi teren dynamicznych przekształceń strukturalnych i
funkcjonalnych, pozostały fragment to obszar znaczących przekształceń strukturalnych
przy uwzględnieniu zasad ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu
kulturowego oraz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy przemysłowo – usługowej.
Tereny zabudowy portowo – przemysłowej.
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Tereny zabudowy mieszkaniowej peryferyjnej.

Teren: Z3 – 88 PPZ
Powierzchnia: 117 ha
Ludność: 115
Użytkowanie:
Obszar jednostki jest zlokalizowany w rejonie skrzyżowania ulic Mazurskiej i
Odrodzenia, w zachodniej części miasta. Zachodnią granicę terenu tworzy rzeka Elbląg.
W niniejszym rejonie zlokalizowane są m.in. Elektrociepłownia Elbląg, spółka
Mazurskie Meble International, parking stanowiący własność Browaru Grupy Żywiec
oraz zespoły zabudowy mieszkaniowej.
Zasady polityki przestrzennej:
Obszar jest położony w mezoregionie Żuław Delty Wisły, w granicach
administracyjnych morskiego portu na Zalewie Wiślanym w Elblągu (zgodnie z
Zarządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1994 r. MP
Nr 29 z 1994r., poz. 242) – wszystkie zmiany sposobu użytkowania i
zagospodarowania terenu należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem
administracji morskiej.
Tereny jednostki położone w granicach portu to obszar bezpośredniego zagrożenia
powodzią.
Należy przewidzieć dla jednostki ochronę przeciwpowodziową na poziomie zdarzenia
co najmniej raz na 200 lat. Elementy systemu ochrony przeciwpowodziowej (np.
rzędną korony wału, zastosowanie klap zwrotnych, parapety, rezerwę terenu) należy
ustalać i realizować z uwzględnieniem odpowiednich przepisów szczególnych oraz
opracowań studialno – planistycznych, do których wykonania zobowiązuje Prawo
wodne. Elementy systemu ochrony przeciwpowodziowej powinny być określone w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym
uwzględnieniem rezerwy terenu na ochronę przeciwpowodziową – w północnej części
jednostki realizowane będą przedsięwzięcia związane z ochroną przeciwpowodziową
Żuław i miasta Elbląga.
Dla całego obszaru portowego należy założyć – w odniesieniu do wód opadowych i
roztopowych – przed wprowadzeniem do odbiornika oczyszczenie w separatorach
substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach zaprojektowanych dla przejmowania
opadów o częstości występowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut, lecz o ilości
nie mniejszej niż powstającej z opadów o natężeniu 77 litrów na 1 sekundę na 1 hektar.
Część północną jednostki, teren dynamicznych przekształceń strukturalnych i
funkcjonalnych, stanowią obszary potencjalnie zagrożone powodzią.
Rzeki Elbląg i Babica stanowią korytarze ekologiczne, podstawowe elementy
łącznikowe systemu ekologicznego miasta.
Na pozostałym obowiązuje zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania.
Wyspa przy kanale przemysłowym objęta jest strefą „K” konserwatorskiej ochrony
krajobrazu.
W środkowo – wschodnim fragmencie jednostki wyklucza się lokalizację nowych
obiektów o funkcji usługowo – produkcyjnej mogących negatywnie oddziaływać na
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estetyczną jakość przestrzeni publicznych i krajobrazu kulturowego.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy portowo – przemysłowej.
Tereny zieleni urządzonej oraz funkcji wypoczynkowo – rekreacyjnej i sportowej.

Teren: Z3 – 89 PU
Powierzchnia: 70,67 ha
Ludność: Użytkowanie:
Obszar jednostki jest zlokalizowany w zachodniej części miasta Elbląga. Jego północną
granicę stanowi granica miasta, zachodnią rzeka Elbląg, a wschodnią ulica Mazurska.
W południowej części obszaru jest zlokializowana oczyszczalnia ścieków. Tereny
rolne, stanowiące głównie własność miasta, są położone w północnej części jednostki.
Zasady polityki przestrzennej:
Obszar zlokalizowany jest w mezoregionie Żuław Delty Wisły, w granicach
administracyjnych morskiego portu na Zalewie Wiślanym w Elblągu (zgodnie z
Zarządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1994 r. MP
Nr 29 z 1994r., poz. 242) – wszystkie zmiany sposobu użytkowania i
zagospodarowania terenu portu należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem
administracji morskiej.
Prawie całą powierzchnię, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków, stanowią obszary
potencjalnego zagrożenia powodzią (ostateczne granice wyznaczy Dyrektor RZGW w
Gdańsku) obejmujące poldery żuławskie. Warunkiem zabudowy terenu potencjalnie
zagrożonego powodzią jest podwyższone posadowienie w stosunku do poziomu terenu
oraz przeprowadzenie zmian w funkcjonowaniu systemu melioracyjno –
przeciwpowodziowego. Zachodnia część jednostki (w granicach portu) to obszary
bezpośredniego zagrożenia powodziowego. Należy przewidzieć dla jednostki ochronę
przeciwpowodziową na poziomie zdarzenia co najmniej raz na 200 lat. Elementy
systemu ochrony przeciwpowodziowej (np. rzędną korony wału, zastosowanie klap
zwrotnych, parapety, rezerwę terenu) należy ustalać i realizować z uwzględnieniem
odpowiednich przepisów szczególnych oraz opracowań studialno – planistycznych, do
których wykonania zobowiązuje Prawo wodne. Elementy systemu ochrony
przeciwpowodziowej powinny być określone w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia rezerwy
terenu przeznaczonego na ochronę przeciwpowodziową – na terenie jednostki
realizowane będą przedsięwzięcia związane z ochroną przeciwpowodziową Żuław i
miasta Elbląga.
Dla całego obszaru portowego należy założyć – w odniesieniu do wód opadowych i
roztopowych – przed wprowadzeniem do odbiornika oczyszczenie w separatorach
substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach zaprojektowanych dla przejmowania
opadów o częstości występowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut, lecz o ilości
nie mniejszej niż powstającej z opadów o natężeniu 77 litrów na 1 sekundę na 1 hektar.
Na terenie oczyszczalni ustala się obowiązek zachowania dotychczasowego sposobu
użytkowania. Tereny na północ od oczyszczalni tworzą strefę dynamicznych
przekształceń strukturalnych i funkcjonalnych.
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Rzeka Kumiela tworzy korytarz ekologiczny, podstawowy element łącznikowy
systemu ekologicznego miasta.
Dominująca funkcja:
Tereny przemysłowo – usługowe.
Oczyszczalnia ścieków.

Teren: Z3 – 90 RZMPU
Powierzchnia: 143 ha
Ludność: 181
Użytkowanie:
Obszar jednostki obejmuje dzielnicę Rubno Wielkie oraz Zakład Utylizacji Odpadów,
położone w północno – zachodniej części miasta. Zachodnią granicę terenu stanowią
tory kolejowe, a zachodnią i północną granica miasta Elbląga.
Zasady polityki przestrzennej:
Przez obszar jednostki przebiega granica mezoregionów: Żuław Delty Wisły i
Wysoczyzny Elbląskiej. Północna część terenu jest położona na Obszarze Chronionego
Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej Zachód, którego granica przebiega w ciągu
ekologicznym pierwszego rzędu. W niedalekiej odległości, na północny – zachód od
jednostki znajduje się Zalew Wiślany, który tworzy Rezerwat Przyrody „Zatoka
Elbląska”.
Północno – zachodnia część obejmuje fragment projektowanego zespołu przyrodniczo
– krajobrazowego w obrębie Jagodna, część zachodnią tworzą obszary, na których
wyklucza się realizację zabudowy ze względu na ochronę krajobrazu.
Północno – wschodni fragment jednostki stanowią tereny potencjalnie narażone na
występowanie ruchów masowych ziemi – osuwanie się mas ziemnych, w związku z
czym rekomenduje się wykonanie weryfikującego opracowania eksperckiego po
ukazaniu się stosownych przepisów wykonawczych. Zachodnia część jednostki to
obszary potencjalnego zagrożenia powodzią (ostateczne granice wyznaczy Dyrektor
RZGW w Gdańsku) obejmujące poldery żuławskie. Warunkiem zabudowy terenu
potencjalnie zagrożonego powodzią jest podwyższone posadowienie w stosunku do
poziomu terenu oraz przeprowadzenie zmian w funkcjonowaniu systemu melioracyjno
– przeciwpowodziowemu.
Północną granicę jednostki tworzy korytarz ekologiczny rzeki Dąbrówki.
Dwór z parkiem przy ul. Pszenniczej 14 objęty jest strefą „B” ochrony
konserwatorskiej.
Cały obszar jednostki, z wyjątkiem południowego fragmentu, to tereny wymagające
rewitalizacji, objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji Obszarów Miejskich.
Rozwój funkcji osadniczych powinien uwzględniać strefę uciążliwości ZUO oraz
zasady bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
W granicach jednostki znajduje się obiekt wytypowany jako perspektywiczny dla
występowania złóż kruszyw naturalnych: Rubno Wielkie I – rejon o powierzchni 6,5
ha, gdzie pod warstwą glin zalegają piaski drobnoziarniste, natomiast poza granicami
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jednostki, na terenach zamkniętych: Rubno Wielkie II – rejon o powierzchni 7,3 ha,
gdzie wstępnie rozpoznano serie piaszczyste.
Dominująca funkcja:
Tereny zabudowy mieszkaniowej peryferyjnej.
Tereny zabudowy przemysłowo – usługowej.

W rozdziale niniejszym nie zamieszczono ustaleń zawartych w Zał. Nr 5a
pt. „Rozmieszczenie elementów o szczególnej roli w strukturze miasta. Polityka
planistyczna.”
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