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w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wydzielonego terenu
w osiedlu ZAKRZEWO.

Na podstarńe ań. 26 ustawy zdnia7 |ipca |994r' o zagospodarorvaniu
przestrzennym
Nr 89 , poz. 4|5 z |99.Ąr' zpóżniejstymi zmianami
)oraz ań. ąo usi' l ustawy Z
dnia 8 marca l990r. o samorząy'zie terytori;lnim ( Dz.
U. Nr t6poz. 95 z |990r. z
późniejszymi zmianami ). Rada Miejska w eiulągu
uchrvala co następuje:
( Dz. U'

ol

l.

Uchwa|a się miejscowy p|an zagosporJarowania przestrzennego terenu
po|ożonego
w kwarta|e ulic : Plk Dąbka , ogólna Zyrardowska wiślicka
,
w osied|u zuk'."ńi,
,
rv E|b|ągu.
2. |ntegraIną częściąuchwalyjest za|ącznik graficznv - Rysunek p|anu ob<lwiązujący
,
lv zakresie określonym rv uchrvale
3. 0ranice terenu objętego ustaleniami niniejszej uchrva|y pzedstawia za|ącznikgraficzny
do uchwaly.

4. W.sprawach nic regulowanych uchwalą
nn ich mocy inne akty prawne.

zastosotvanie majq odnośne usrawy i wy<lane

li2

. UĘrc w niniejszej

uchwale wyrażenia
',uchwa|a'' i ,.z-alącznik,, bez dodatkowych okreś|eń
oznaczają odpowiednio nin.iejszą uchwa|ę i a'|ącznik graficzny
do uchwa|y
2. UĄte w uchrva|e okreś|enie,, nieprz-ekracza|na Iinia zabudorvy ''
oznacza Iinię ,ktÓra rwaz
z najb|izej pzebicgającą linią rozgraniczająca ogranicza teren
, na któryrn nie mogą być
wznoszone obiekty butJow|ane , ha klóre wymaganejest
uzyskanie pozivolenia na
budowę, z wy|ączeniem ogrołJzeń, dróg i dojazłó w oraz urząt)z-eń
miejskiej infrastruktury
technicznej ' W miejscach , w któryc-h nie okreś|ono prz-ebegu
niepze.kracia|nej linii
zabudowy jcst ona równoznaczna z Iinią rozgranicĄącą
3. Użyle lv uchlvale okreś|enie.'porviezchnia bioIogi.,ni" .,-ynn,.,
oz.naczaporvierzchnię
grunlu zagospodarorvanego zie|enią. zadarnioną,
zakrzcwioną |ub zalesioną,
powierzchnię zajęlą pod uprawy.gruntowe ogro<ty
,
. sady, i kluietniki oraz po'wierzchnię
zbiorników wodnych natura|nych i ,.tu",ny.ńo dilie grunro*ym.
|

.

,
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'

Ustala się |okalizację zespoiu handlowo-uslugorvego na lerenie oznaczonym na zalączniku
Iiczbą ,, | '' '
Cranice terenu okreś|a za|ącznik '
2. Na terenie określonym rv pkt..ł , dopuszcza się realizację
a) zespo|u uządzeń hand|owo.us|ugowych w jednym Iub kiIku obiektach o lącznej
|

:

polvierzchni zabudorw nie przekraczającej |0.000 m kw. i |ącznej powicrzchni
użytkowej urządzeń nie prłekraczającej l5.000 m krv'
b) zespołu parkingów o lącznej liczbie miejsc postojowych nie przekraczającej 500.
Parkingi te winny byc z|okalizorvane w poludniowej i południowo.zachodniej oraz
pó|nocno-wschodniej częściterenu .
3. Dopuszcza się realizację przy zespole parkingów stacji pa|iw.
o
porvierzchni bio|ogicznie czynnych określa się na 20% ogó|nej poiviezchni

,Y::'I'*

$4

Dla terenu oznaczonego na zalączniku liczbą,,2'' , którego granice określa zalącalik , ustala
się następujące warunki zagospodarowania
l ) dopuszcza się zabudorvę o funkcji nie strvarzającej uciąż|irvości
,
2) minimum porvienchni biologicznie czynnych określa się na 30% ogó|nej porvienchnr
:

terenu

,

3) w zagospodarowaniu terenu przewidziec ściezkę rowero\Vą stanowiącą polączenie
odcinkórv trasy rowerorvcj w ul. Wiś|ickiejz jej konrynuacją lv ul. Lube|skiej
Miejsca po|ączenia rv załączniku oznaczono Iiterą,,R''

.

$5

Ustala się przeznaczenie terenu ozlaczonego na za|ączniku Iiczbą,,3'' na cele obslugi
pojazdów w zakresie diagnosryki kosmetyki'i drobnych napratv eksploatacyjnych
'
z wy|ączeniem prac remontowych i |akiernicrych'

9o

l.

Dla sracji prostownikorvej tramwajÓw , z|okalizorvanej na terenie oznaczonym na
iczbą,,4'' zachotvuj e się dotychczasowe użyt kowanie.
2' Dopuzcza się rvarunkowane wymogami eksp|oatacyjnymi pzeksztalcenia i rozbudowę
w dorychczasowych granicach uŹylkowania .
Granice te okreś|ono na zalaczniku.
zalączn ik u

I
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Wjazd na poszczcgó|nĆ tercny może się odbywac:
a) z dowolnego odcinka ulic lokolnych i dojaztJowych,
b) z ulic P|k Dąbka i ogó|nej fy|ko z prawego pasa jczdni.
2. Nie dopuszcza się wjafdu z węz|a ulic'PIk.Dąbka-ogó|na oraz z odcinkórv jez<Jni tych ulic
po|ożonych b|iżej niz |00 m od węz|a.
J' Usta|enia pkt. l i 2 dotvczą równic:i wyjazdu z poszczeg<t|nych terenów.
|

$8

l. K|asyfikację

lunkcjona|ną i podstarvotve parametry ulic usra|a się naslępująco:
, oznaczona rv załączniku Iiczbą,, 5. |'': uIica lor'ainu ,
dwukierunkowa '2 pasy ruchu po 3,0m z drvusrronnym chodnikiem
o min.
szerokości''l,5m i ściezką rowerową o lnin. szerokości 2,4 m po wschodniej
stronie jezdni,
2/ u|ica projektowana oznaczona na zalączniku liczbą,,5.2''
: u|ica lokalna
'
drvukierunkowa ' 2 pasy ruchu po 3,0m , z dwustronnym chodnikiem
o min.
szerokości l,5m.
3/ ulica projektowana , oznaczona rv zalqczniku Iiczbą,,5.3'':
ulica dojazdorva
dwukierunkowa - 2 pasy ruchu po l,0m , z dwusrronnym chodnikiem
min.

l/ ulica projektowana

szerokości l,5m
prqektowana oznaczona w zalączniku Iiczbą,,5.4'' : ulica lokalna
dwukierunkorva - 2 'pasy ruchu po 3,0m, z dwusrronnym chodnikicm
o mln. szerokości l,5m i ścieżkąrowerową o min. szerokości 2,4m po
wschodniej stronie jezdni,
5/ odcinek ul. Wiślickiej oznaczony w zalączniku Iiczbą,,5.5''.ulica
dojazdowa
drvukierunkorvą.2pasy ' ruchu po 2,75m , zjednostronnym chodnikień o min.
szerokości 2,25m. Likrvidacja rvy'jazdu na u|. P|k Dąbka.
2. Linie rozeraniczające uIic określa za|ącznik.
4/ ulica

l)e

Ustala się następujące zasady obslugi w zakresie inltastruktury technicznej:
l/ zaopatrzenie w wodę , energię e|ektryczną i cieplną oraz gaz, odprowadzenie
ścieków sanitarnych i rvód opadorvych oraz usunięcie odpidów stalych odbyrvac
się
będzie wylącznie rv ramach dzialających rv mieście systemórv.
2/ ogrzervanie pomieszczcń'możc byc realizowane
a) z miejskiej sieci cieplowniczej,
b) z indywidualnych urządzeń grzervczych z zastosorvaniem jako czynnika grz€wczęgo
energii e|ekrrycznej lub gazu przewodowego oraz innych paliw nieuciąztl"wyctr
c||a środowiska.
?
się następującc rvarunki budorvy sicci infrastruktury technicznej:
.Ustala
l/ wszystkie sieci wykonac nalezy wy|ącznie jako po<lziemne
,
2l urzątlzenia sieciowe na|eży rvkompono*oć *
-buc|o."ę.
1 Pnebiegająca pŻez
tereny ,, l''' i
magistra|a ciepiorvńrcza jcst uaądze niem rnvalym
' niedopuszczalne są jakiekol wiek.,;2.
ograniczen ia jej iunkcjonowania .
:

$t0
Starvkę procentow{,.s|uĄca rJo nallczania jcdnorazorvej opłaty ()d rvzrostu
rvaności
nieruchomości w zrvir1zku z uchlva|eniem ,,,i"j."n,u"go p|anu zagospodarotvania
p*eslrzcnnego , pobicrancj na podstawie ań. 30 ust. 3 ustawy z
dnia 7 lipca
|994r. o zagospodarowaniu
Przcslr7-cnnym, określasię rv rrrysokości J0% w.zrostu rvar1ości
nlcrucItomości'

$tl
Uchy|a się usta|enia Uchrva|y Nr XXVl/|33/88 Miejskiej
Rarjv Narodowej rv Elblągu z dnia
|3 czerwca l988r. rv sprawie miejsco'wego ogó|nego p|anu
zagospodarorvania przestrzennego
miasta E|bląga rv odniesieniu do terenu znajau1ącego
się w granicach objętych usta|eniami
niniejszej uchrvaly , przedstawionyctr * z'tą"'nit.ig.ofi".ny'ao
ninlejsiej
uchrvały

$t2
Uchwa|a pod|ega ogloszeniu w Dzienniku Uzędowym Wojervództwa
Elbtą5kiego.
Uchwalowchodzi w życie po up|ywie t4 dni od jej ógloszenia.

,urrroo*rrTW*rr,_
sr-ł6o-ilffiiŃówsKi--

UCHWAŁA NR VIII/228/99
RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
z dnia 24 czerwca 1999r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego terenu w osiedlu ZAKRZEWO (tzw. Ogrody Świerczewskiego) w Elblągu.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. Nr 15 , poz. 139 z 1999r.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 13 poz.
74 z 1995r.) uchwala się co następuje:
§1
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wydzielonego terenu w
osiedlu Zakrzewo (tzw. Ogrody Świerczewskiego), uchwalonym uchwałą Nr
XXV/443/97 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 12.06.1997r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Elbląskiego Nr 10 z 1997r. wprowadza się następujące
zmiany:
1) Zmienia się granice terenu oznaczonego liczbą „1” poprzez włączenie części terenu oznaczonego liczbą „2” oraz terenu oznaczonego liczbą „3” w całości. Zmianę granic przedstawiono w załączniku graficznym, stanowiącym integralną część
niniejszej uchwały.
2) §3 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się lokalizację zespołu handlowo-usługowego na terenie oznaczonym
na załączniku graficznym liczbą „1”. Granice terenu określa załącznik .
2. Na terenie określonym w ust. 1 naleŜy zrealizować parkingi o łącznej liczbie
miejsc postojowych dostosowanej do potrzeb potencjalnych klientów ośrodka.
3. Główne wejście do urządzeń handlowo-usługowych naleŜy zlokalizować w rejonie skrzyŜowania ulic Płk.Dąbka i Ogólnej.
4. Zabudowa rejonu skrzyŜowania winna stanowić akcent urbanistyczny, co naleŜy uzyskać poprzez wyniesienie bryły budynku i nadanie mu indywidualnego
wyrazu.
5. Wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy dla urządzeń uciąŜliwych o
przebiegu określonym w załączniku graficznym.
3) §5 skreśla się.
§2
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego.
2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Elblągu
Andrzej Kempiński

