
UCHWAŁA NR .............................. 
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU 

z dnia .............................. 2017 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic 
Królewieckiej i Marymonckiej w Elblągu. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579, Dz.U. z 2017 r. poz. 1948, 730, 935), w związku 
z uchwałą nr XXIV/460/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic 
Królewieckiej i Marymonckiej w Elblągu, po stwierdzeniu, że zmiana planu nie narusza ustaleń Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy - Miasta Elbląg, przyjętego uchwałą nr 
XXXIII/825/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 października 2006 r., zmienionego uchwałą nr 
XXVI/580/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 21 stycznia 2010 r. -  uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Zmienia się miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic Królewieckiej 
i Marymonckiej w Elblągu, uchwalony uchwałą nr XXVIII/602/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 kwietnia 
2010 r. (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 76 poz. 1226 z 01.06.2010 r.). 

2. Zmiana obejmuje teren o powierzchni 0,07 ha, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej 
uchwały, oznaczony w zmienianym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania 
ulic Królewieckiej i Marymonckiej w Elblągu symbolem ITG, to jest - teren infrastruktury technicznej - 
gazownictwo. 

§ 2. 1. Do części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic 
Królewieckiej i Marymonckiej wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6 w ust. 1 wykreśla się pkt. 9); 

2) w § 9 Strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN w KARCIE TERENU MN3 dotychczasowy 
ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się strefę zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczoną na rysunku 
planu symbolem MN3 o łącznej powierzchni 4,63 ha"; brzmienie pkt. 1) niniejszego ustępu pozostaje bez 
zmian; 

3) w § 15 Strefa infrastruktury technicznej wykreśla się KARTĘ TERENU IT.G. 

2. Pozostałe ustalenia tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic 
Królewieckiej i Marymonckiej w Elblągu, uchwalonego uchwałą nr XXVIII/602/2010 Rady Miejskiej w Elblągu 
z dnia 22 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 76 poz. 1226 z 01.06.2010 r.) nie ulegają 
zmianie. 

§ 3. 1. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny nr 1 - rysunek zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic Królewieckiej i Marymonckiej w Elblągu w skali 
1:2000. 

2. Następujące oznaczenia graficzne w załączniku graficznym nr 1 są obowiązującymi ustalenia zmiany planu: 

1) granica obszaru objętego zmianą; 

2) symbol literowo-cyfrowy MN3 i kolor określające przeznaczenie terenu na funkcję mieszkaniową 
jednorodzinną oraz wielkość powierzchni terenu. 

3. W granicach terenu objętego niniejszą uchwałą traci moc załącznik graficzny nr 1 - rysunek miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic Królewieckiej i Marymonckiej, uchwalonego 
uchwałą nr XXVIII/602/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Woj. Warmińsko-
Mazurskiego Nr 76 poz. 1226 z 01.06.2010 r.) 

§ 4. 1. Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu niniejszej zmiany planu, 
wyłożonego do publicznego wglądu, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 



2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic Królewieckiej i Marymonckiej w Elblągu, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg. 

§ 6. Uchwała wchodzi w  życie po upływie 14  dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko- Mazurskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Marek Pruszak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Uzasadnienie  
do projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     rejonu 

skrzyżowania ulic Królewieckiej i Marymonckiej w Elblągu 
na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu    przestrzennym (t. j. Dz. 

U. z 2017 r. poz.1073). 
Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXIV/460/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 lutego 2017 roku przystąpiono 

do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic 
Królewieckiej i Marymonckiej w Elblągu. 

Obszar objęty projektem planu miejscowego, o powierzchni 0,07 ha, znajduje się w środkowej części miasta, 
granica obszaru objętego projektem zmiany planu obejmuje teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego symbolem ITG (teren infrastruktury technicznej). 

W wyniku realizacji ww. uchwały w trybie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym został opracowany projekt planu miejscowego wraz z prognozą skutków 
finansowych uchwalenia planu miejscowego. 

Projekt zmiany planu miejscowego określa przeznaczenie terenów. 
I. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

1. W projekcie planu uwzględniono: 
1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury poprzez określenie: przeznaczenia terenów; 
2) walory ekonomiczne przestrzeni poprzez wykorzystanie terenu po zlikwidowanej stacji redukcyjnej gazu i 

wyznaczanie nowego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
3) prawo własności poprzez wprowadzenie takich form zagospodarowania, które nie ograniczają prawa 

własności;   
4) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez zamieszczenie informacji na 
BIP Urzędu Miasta Elbląg, ogłoszenie w prasie lokalnej, obwieszczenie na elektronicznej tablicy ogłoszeń 
o: 
a)   przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany planu i o wyłożeniu go do publicznego wglądu, 
b)    możliwości składania wniosków i uwag do planu na piśmie lub ustnie do protokołu, 
c)   możliwości zapoznania się z projektem planu,  

5)  zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych poprzez zastosowanie się do czynności 
formalno-prawnych określonych w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, jak również na podstawie art. 21, art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) uzyskując od ustawowych organów 
uzgodnienie na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków 
realizacji przedmiotowego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

6)  potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności poprzez 
umożliwienie wykorzystania istniejącej sieci wodociągowej zapewniającej odpowiednią ilość i jakość wody 
do celów zaopatrzenia ludności. 

2.    Ustalając przeznaczenie terenu, a także określając sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, Prezydent 
Miasta Elbląga ważył interesy publiczne i interesy prywatne. Ustosunkował się do zgłoszonych wniosków. 
Uwzględnił aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wynikające z przygotowanych materiałów 
wyjściowych i analiz przedprojektowych. Przystąpienie do zmiany planu odbyło się na wniosek inwestora 
prywatnego. 

Obecnie teren objęty zmianą planu nie jest zagospodarowany, w przeszłości znajdowała się na nim stacja 
redukcyjna gazu. Działka położona jest przy ul. Narutowicza w osiedlu mieszkaniowym, otoczony zabudową 
jednorodzinną. Ustalenia planu umożliwiają kontynuację zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.  

W terminie składania wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
przewidzianym w ogłoszeniu i obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzania mpzp, tj. od 15.03.2017 do 
06.04.2017 r. wpłynęło 5 pism, które po uprzednim rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Elbląga zostały w całości 
uwzględnione. 

W dniu 29.09.2017 r. odbyło się posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Opinia 
komisji zawierała następujące uwagi do projektu planu: 
1)  Należy wykreślić z uzasadnienia planu informacje o budowie Obwodnicy Wschodniej w ciągu ul. 

Marymonckiej, co było rozwiązaniem przejściowym w latach 2011-2013, całkowicie niezgodnym z 
obowiązującym Studium, które obwodnicę wyznaczało po ulicach Królewieckiej i Kościuszki; 



2)  W § 1 ust. 2 należy wykreślić słowa po myślniku „zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej 
uchwały”; 

3)   Na załączniku graficznym brak skali liczbowej; 
4)  Na załączniku graficznym kolor MN3 odbiega od kolorystyki planu podstawowego i wymogów 

Rozporządzenia (powinien być jasnobrązowy); 
5)  W uzasadnieniu brakuje wyczerpującego odniesienia do wykonywanych czynności organu oraz sposobu 

realizacji wymogów zawartych w art. 1 ust. 2-4 ustawy o planowaniu przestrzennym a w szczególności do 
ust. 2 p 2, 3, 4, 12, ust. 4. 

Na skutek rozpatrzenia powyższych uwag wprowadzono na rysunku planu skalę liczbową 1:2000 oraz 
odpowiednio zredagowano §1 ust.2. Pozostałe uwagi rozpatrzono negatywnie z komentarzem: 
Uwaga 1.  Uzasadnienie do uchwały ma na celu wyjaśnienie w jaki sposób została przeprowadzona analiza 

zasadności wnioskowanej zmiany planu. Analiza została dokonana między innymi na podstawie 
dokumentacji projektowej Obwodnicy Wschodniej, która miała być w tym czasie realizowana. Teren 
objęty analizą stanowił rezerwę dostępności do niej. Po rezygnacji z przyjętego wówczas przebiegu 
obwodnicy przystąpiono do zmiany planu; 

Uwaga 4.   Zastosowany kolor (odcień jasnego brązu) ma na celu wyróżnienie terenu od tła, które stanowi 
niepodlegającą zmianie część miejscowego planu. W przypadku zastosowania tej samej kolorystyki 
zmieniany fragment nie byłby dobrze widoczny; 

Uwaga 5.   Skala obszaru objętego zmianą planu nie pozwala w sposób adekwatny odnieść się do punktów z ustawy 
o planowaniu wymienionych w uwadze MKUA. W uzasadnieniu uwzględniono wymogi dotyczące 
zmienianego terenu. Wymogi te są spełnione w pierwotnie obowiązującym planie miejscowym poza 
zmienianym obszarem. 

Następnie (27.10.2017 r.) projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wysłany do 
instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania. W wyniku dokonanych opinii wpłynęły 4 pisma bez 
uwag. W wyniku dokonanych uzgodnień wpłynęło 5 pism w tym 1 po terminie, wszystkie były pozytywne. 

Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został wyłożony do publicznego 
wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14.12.2017 r. do 18.01.2018 r.  

II.  Zgodność z wynikami analizy dotyczącej oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta 
Elbląg. 
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2014 r. 

dokonano oceny aktualności opracowań planistycznych, w tym Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy - Miasta Elbląg oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obowiązujących na terenie miasta. Została ona przyjęta uchwałą nr XXX/863/2014 Rady Miejskiej 
w Elblągu z dnia 26 czerwca 2014 r. Analiza wykazała rekomendacje negatywne, ponieważ wnioskodawca w 2012 
r. nabył nieruchomość przeznaczoną w obowiązującym miejscowym planie pod tereny infrastruktury technicznej – 
stację redukcyjną gazu oraz ze względu na brak decyzji w sprawie budowy Obwodnicy Wschodniej Elbląga i 
ostatecznego jej projektu, który rozwiąże kwestię dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości położonych przy 
ul. Marymonckiej. W związku z odstąpieniem od realizacji Obwodnicy Wschodniej, której przebieg przewidywał 
rezerwę przedmiotowej działki na dojazd do drogi publicznej w ramach projektu stała się możliwa zmiana planu 
zgodnie z wnioskiem. 

Projekt zmiany planu został sporządzony w celu bardziej efektywnego wykorzystania przestrzeni z 
uwzględnieniem obecnych uwarunkowań terenu.  

Projektowane zagospodarowanie terenu objętego planem jest zgodne z ustaleniami zawartymi w „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - Miasta Elbląg”. Obszar planu znajduje się w 
jednostce struktury lokalnej wyższego rzędu: D1 – 52M tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o 
charakterze osiedlowym. Tereny zieleni urządzonej oraz funkcji wypoczynkowo – rekreacyjnej i sportowej. 

Rada Miejska w Elblągu uchwałą nr XXIV/460/2017 z dnia 16.02.2017 r. przystąpiła do sporządzania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic Królewieckiej i Marymonckiej w 
Elblągu celem wprowadzenia nowych zasad zabudowy i zagospodarowania terenów. Przedstawiony do uchwalenia 
projekt stanowi zmianę w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchwałą Nr 
XXVIII/602/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22.04.2010 r. 

III.   Odniesienie ustaleń planu do opracowanej analizy do projektu planu. 
Wstępna analiza przedplanistyczna została opracowana z inicjatywy Inwestora i uwzględnia wniosek, który był 

przyczyną zmiany planu. Sporządzony projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
stwarza możliwości prawne, środowiskowe, rozwojowe i ekonomiczne do realizacji planowanej inwestycji. 

 



IV.    Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy. 
Prognoza finansowa skutków uchwalenia planu służy określeniu potencjalnych dochodów i wpływów z tytułu 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyniki analizy finansowej wskazują, że 
projektowana zmiana przeznaczenia oraz przewidywane zagospodarowanie nie wpłynie zasadniczo na budżet 
gminy. Potencjalne dochody będą znikome. 

Z uwagi na fakt, iż prognoza skutków finansowych oparta jest na maksymalnych możliwościach 
zagospodarowania obszaru objętego planem, rzeczywiste wartości wpływów do budżetu miasta mogą odbiegać od 
przewidywanych w opracowanej prognozie. 

 
V.   Procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) wymaganej art. 46 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
Prezydent Miasta Elbląg pismem znak DUA-P.6721.2.2017.AD w dniu 05.04.2017 roku wystąpił z wnioskiem 

do organów określonych ustawą o udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie, udziale  
społeczeństwa  w  ochronie środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na środowisko o odstąpienie od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

Uzyskano pozytywne stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla miasta i powiatu Elbląg na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko: 
− uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WSTE.410.16.2017.GK z dnia  04.05.2017r (data 

wpływu 09.05.2017r.) 
−  uzgodnienie Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  dla miasta i powiatu Elbląg nr ZNS 

4450.12.2017.AK.3  z dnia 03.07.2017 r (data wpływu 10.07.2017r)  
Na podstawie art. 48 ust.4 w/w ustawy Prezydent w dniu 18.07.2017 roku zawiadomił o odstąpieniu od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic Królewieckiej i Marymonckiej w Elblągu do którego 
przystąpiono  uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu nr XXIV/460/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. 

Odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w dokumentu wynika z 
faktu, iż planowana realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i 
stanowi niewielką modyfikację przyjętego wcześniej dokumentu tj. miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic Królewieckiej i Marymonckiej w Elblągu uchwalonego uchwałą  Rady 
Miejskiej w Elblągu  Nr XXVIII/602/2010 z dnia 22.04.2010 r., opublikowanego w  Dz. U. Województwa 
Warmińsko - Mazurskiego Nr 76 poz. 1226 z 01.06.2010 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


