
 
 

UCHWAŁA NR XXIV/725/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki 5, 6, 
7, 8 i 9 obręb 4 przy ulicy Ogólnej w Elblągu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) w związku z uchwałą Nr VIII/260/2019 
Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki 5, 6, 7, 8 i 9 obręb 4 przy ulicy 
Ogólnej w Elblągu, stwierdzając, że plan 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 roku z dnia 21 stycznia 2010 roku uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1. 
PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki 5, 
6, 7, 8 i 9 obręb 4 przy ulicy Ogólnej w Elblągu. 

2. Szczegółowe granice obszaru objętego ustaleniami planu przedstawia rysunek planu na mapie sytuacyjno 
- wysokościowej w skali 1:500, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu na etapie jego wyłożenia do 
publicznego wglądu zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zawiera załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

5. Dane przestrzenne w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji 
przestrzennej zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą zastosowanie mają przepisy odrębne, odnoszące się 
do właściwości obszaru objętego ustaleniami planu. 

§ 3. Celem niniejszej uchwały jest ustalenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania i zabudowy 
obszaru objętego ustaleniami planu. 

§ 4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

1) planie – oznacza to niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 
działki 5, 6, 7, 8 i 9 obręb 4 przy ulicy Ogólnej w Elblągu; 
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2) uchwale – oznacza to niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki 5, 6, 7, 8 i 9 obręb 4 przy ulicy 
Ogólnej w Elblągu; 

3) rysunku planu – oznacza to rysunek planu na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500, stanowiący 
załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały; 

4) przepisach odrębnych – oznacza to inne przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

5) przeznaczeniu podstawowym – oznacza to rodzaj przeznaczenia terenu, które powinno dominować 
przestrzennie oraz decydować o formie zagospodarowania i zabudowy terenu oraz jego funkcjonowaniu; 
któremu powinny być podporządkowane inne rodzaje zagospodarowania terenu określone, jako 
przeznaczenie uzupełniające; 

6) przeznaczeniu uzupełniającym – oznacza to rodzaje przeznaczenia terenu, które dopełniają funkcjonalnie 
przeznaczenie podstawowe, na warunkach określonych w przepisach szczegółowych – poszczególnych 
kartach terenów; 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – oznacza to linię wyznaczoną na rysunku planu, poza którą zakazuje się 
sytuowania budynków. 

§ 5. 1. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny nr 1, tj. rysunek planu w skali 1:500. 

2. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego ustaleniami planu; 

2) linia rozgraniczająca teren pokrywająca się z granicą obszaru objętego ustaleniami planu; 

3) symbol literowy MW i kolor określające przeznaczenie terenu na funkcję zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej oraz wielkość powierzchni terenu; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy. 

§ 6. W planie określa się: 

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na rysunku planu 
symbolem MW; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zawarte w przepisach szczegółowych niniejszej 
uchwały – karcie terenu MW; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, zawarte w przepisach szczegółowych niniejszej 
uchwały – karcie terenu MW; 

4) wskaźniki zagospodarowania terenów i parametry kształtowania zabudowy, zawarte w przepisach 
szczegółowych niniejszej uchwały – karcie terenu MW; 

5) zasady i warunki podziału nieruchomości, zawarte w przepisach szczegółowych niniejszej uchwały – karcie 
terenu MW; 

6) zasady obsługi komunikacyjnej, zawarte w przepisach szczegółowych niniejszej uchwały – karcie terenu 
MW; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, zawarte w przepisach 
szczegółowych niniejszej uchwały – karcie terenu MW; 

8) stawkę procentową, na podstawie, której ustala się opłatę, wnoszoną na rzecz gminy z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem niniejszego planu, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się dla terenu MW w przepisach szczegółowych 
niniejszej uchwały – karcie terenu MW. 

§ 7. W planie nie określa się: 

1) zasad kształtowania krajobrazu, ponieważ nie przewiduje się szczególnej ochrony krajobrazu poza 
ustaleniami zawartymi w karcie terenu MW; 

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury 
współczesnej, ponieważ na obszarze planu nie występują dobra kultury współczesnej, zabytki wpisane do 
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rejestru zabytków, zabytki ujęte w ewidencji zabytków, w tym zabytki archeologiczne wpisane do rejestru 
lub znajdujące się w ewidencji AZP; 

3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ponieważ nie zachodzą 
przesłanki do ich określenia; 

4) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie 
odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów 
osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz 
w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, ponieważ: 

a) na obszarze planu nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów, tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią, obszary osuwania się mas 
ziemnych, 

b) w odniesieniu do obszaru objętego planem w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa nie wskazano krajobrazów priorytetowych oraz nie wykonano audytu krajobrazowego; 

5) szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości, ponieważ nie przewiduje się procedury scalania 
na obszarze planu; 

6) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu w tym zakazu 
zabudowy, ponieważ nie zachodzą przesłanki do ich określenia; 

7) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, ponieważ 
nie przewiduje się takiego na obszarze planu. 

Rozdział 2. 
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 

KARTA TERENU 

§ 8. Karta terenu MW - powierzchnia terenu - 0,64 ha.  

1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem MW. 

2. Przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 

3. Przeznaczenie uzupełniające terenu: 

1) zieleń urządzona towarzysząca zabudowie; 

2) sieci i obiekty infrastruktury technicznej; 

3) stanowiska postojowe w garażu podziemnym lub w kubaturze nadziemnej budynku; 

4) obsługa komunikacyjna w zakresie dojazdów i stanowisk postojowych. 

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: określają je ustalenia zawarte w ust. 6, 7 i 8 
niniejszej karty. 

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: ustala się wymóg ochrony akustycznej dla zabudowy 
mieszkaniowej zgodnie z przepisami odrębnymi. 

6. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej: 

a) intensywność zabudowy – 0,1<In<2,0, 

b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy –  35%, 

c) minimalna wielkość powierzchni terenu biologicznie czynnego –  20%. 

7. Zasady kształtowania zabudowy: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od zachodniej granicy planu i linii rozgraniczającej 
teren – zgodnie z rysunkiem planu; 

2) maksymalna wysokość zabudowy: 15,0 m; 

3) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 4; 
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4) geometria dachów: dach płaski o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 12o. 

8. Zasady i warunki podziału nieruchomości: podziały terenu powinny zapewnić dojazdy do 
poszczególnych działek na podstawie przepisów odrębnych. 

9. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

1) ustala się obsługę komunikacyjną terenu z drogi oznaczonej symbolem KDD 1/2 w sąsiednim miejscowym 
planie podjętym Uchwałą Nr XXI/561/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulicy 
Pułkownika Stanisława Dąbka i ulicy Ogólnej w Elblągu (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013 r. poz. 1439); 

2) liczba stanowisk postojowych powinna być zapewniona zgodnie ze wskaźnikiem: minimum 1,3 stanowiska 
postojowego na 1 lokal mieszkalny, przy czym za stanowisko postojowe należy rozumieć również 
stanowisko w garażu podziemnym lub w kubaturze nadziemnej budynku; 

3) co najmniej 30% stanowisk postojowych należy realizować w garażu podziemnym lub w kubaturze 
nadziemnej budynku; 

4) wynikającą z obliczeń liczbę stanowisk postojowych należy zaokrąglić w górę do najbliższej liczby 
całkowitej. 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1) sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie wód opadowych należy realizować w ramach systemów 
obsługujących miasto; 

3) ścieki sanitarne należy odprowadzać do miejskiej kanalizacji sanitarnej; 

4) zasilanie w energię należy zapewnić zgodnie z przepisami odrębnymi. 

11. Stawkę procentową, o której mowa w §6 pkt 8 ustala się w wysokości 30%. 

Rozdział 3. 
PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg. 

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

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Elblągu 

 
 

Antoni Czyżyk 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/725/2022 

Rady Miejskiej w Elblągu 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/725/2022

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru obejmującego działki 5, 6, 7, 8 i 9 obręb 4 przy ulicy Ogólnej

w Elblągu

1. W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru

obejmującego działki 5, 6, 7, 8 i 9 obręb 4 przy ulicy Ogólnej w Elblągu do publicznego wglądu,

w okresie od 09.11.2020 r. do 09.12.2020 r. oraz w terminie wnoszenia uwag wyznaczonym

w obwieszczeniu na dzień 31.12.2020 r., zgodnie z procedurą określoną w art. 17 pkt 11 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) nie

wpłynęły żadne uwagi.

2. W trakcie ponownego wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

obszaru obejmującego działki 5, 6, 7, 8 i 9 obręb 4 przy ulicy Ogólnej w Elblągu do publicznego

wglądu, w okresie od 13.12.2021 r. do 17.01.2022 r. oraz w terminie wnoszenia uwag wyznaczonym

w obwieszczeniu na dzień 07.02.2022 r., zgodnie z procedurą określoną w art. 17 pkt 11 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) nie

wpłynęły żadne uwagi.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/725/2022

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania zgodnie z przepisami

o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) Rada Miejska w Elblągu rozstrzyga, co następuje:

Na obszarze objętym opracowaniem planu nie występują inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej

przewidziane do realizacji w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W ramach procedury planistycznej na podstawie art. 17 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

obszaru obejmującego działki 5, 6, 7, 8 i 9 obręb 4 przy ulicy Ogólnej w Elblągu, sporządzono prognozę

skutków finansowych uchwalenia planu. Dokument jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Elblągu –

Departament Skarbnika Miasta.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/725/2022 

Rady Miejskiej w Elblągu 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

Zalacznik4.gml 

Rada Miejska w Elblągu na podstawie art. 67a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) przygotowała dane przestrzenne dla 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki 5, 6, 7, 8 i 9 
obręb 4 przy ulicy Ogólnej w Elblągu, które stanowią załącznik w postaci cyfrowej do uchwały. 
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54Rjqc4F0sJFR3wPd/ndS8/QdaSMQ3DytHZjNsOpEDZ9cn0kHOEYRwPNK3H4kTnj
YJcGE9T8ObsGGNV+rnwkCZ8nyriKZIyLfZtcISBA2OvDQDV9/PN9ieqY8ZWNt3Rv
0pYp/SzZYJoy6HQ/qkAGKQYsQahVxa1X25j02oW3na6jPFGI4Q/cf/bFzmBGdOvo
ngFE6rAEG4V3dWs9j+hCZf6KzRXnTXSswdyJZxpdRNACJJYFwAWwzT8Tw1+6Bqci
FGujbo2I6NG2k6ibDA8xAg==
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qLx6KTREDclJyJw+MpDaEPME4vIIXkkQsupTBK8MTuZaZnndEfcIW+YoGT5ZpNb6
AOKt8Mh+HwV8oOU/t4HU6R3Etcyi11qNYnYlw9AJG2wh5c5ird3U6ctqqQ49Mg1f
I5MzQE61zsTZieCS989xwJn9JGZ6qcXaJJ0+Hk4ED3lJRql9BP5ALnpP4PjO0BWx
KcEMt1nzjLMh6UOby7sSaW1NLUGC+DPxmM8YA6v/u0/PiXMDnJ79ElCwTIkQw42M
zax1/Zpw7kMIzIJLur7fWQ==
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MIIHPDCCBSSgAwIBAgIQLAWju+4kIAs8ZNFyQ9GuBDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBl
MQswCQYDVQQGEwJQTDEhMB8GA1UECgwYQXNzZWNvIERhdGEgU3lzdGVtcyBTLkEu
MRgwFgYDVQQDDA9DZXJ0dW0gUUNBIDIwMTcxGTAXBgNVBGEMEFZBVFBMLTUxNzAz
NTk0NTgwHhcNMjAxMjI5MTMxODIxWhcNMjMxMjI5MTMxODIxWjCCAR8xNzA1BgNV
BAMMLkFudG9uaSBDennFvHlrOyBQcnpld29kbmljesSFY3kgUmFkeSBNaWVqc2tp
ZWoxDzANBgNVBCoMBkFudG9uaTEQMA4GA1UEBAwHQ3p5xbx5azEaMBgGA1UEBRMR
UE5PUEwtNjAwNjAzMDE1MTQxGTAXBgNVBGETEFZBVFBMLTU3ODAwMDczMzgxIjAg
BgNVBAoMGVVyesSFZCBNaWVqc2tpIHcgRWxibMSFZ3UxFzAVBgNVBAkMDsWBxIRD
Wk5PxZpDSSAxMQ8wDQYDVQQRDAY4Mi0zMDAxEDAOBgNVBAcMB0VMQkzEhEcxHTAb
BgNVBAgMFHdhcm1pxYRza28tbWF6dXJza2llMQswCQYDVQQGEwJQTDCCASIwDQYJ
KoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALuHQRDpC/0Pj1JsRMYAiC8MdNSeh8N6
Co9lQ3NXvHjLQvqUHXxADcJlsfIoDFj9hai8eik0RA3JScicPjKQ2hDzBOLyCF5J
ELLqUwSvDE7mWmZ53RH3CFvmKBk+WaTW+gDirfDIfh8FfKDlP7eB1OkdxLXMotda
jWJ2JcPQCRtsIeXOYq3d1OnLaqkOPTINXyOTM0BOtc7E2YngkvfPccCZ/SRmeqnF
2iSdPh5OBA95SUapfQT+QC56T+D4ztAVsSnBDLdZ84yzIelDm8u7EmltTS1Bgvgz
8ZjPGAOr/7tPz4lzA5ye/RJQsEyJEMONjM2sdf2acO5DCMyCS7q+31kCAwEAAaOC
AiowggImMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwNgYDVR0fBC8wLTAroCmgJ4YlaHR0cDovL3Fj
YS5jcmwuY2VydHVtLnBsL3FjYV8yMDE3LmNybDByBggrBgEFBQcBAQRmMGQwLAYI
KwYBBQUHMAGGIGh0dHA6Ly9xY2EtMjAxNy5xb2NzcC1jZXJ0dW0uY29tMDQGCCsG
AQUFBzAChihodHRwOi8vcmVwb3NpdG9yeS5jZXJ0dW0ucGwvcWNhXzIwMTcuY2Vy
MB8GA1UdIwQYMBaAFCfx2E5gUGi2Yf5oGyhsbeQLcwlNMB0GA1UdDgQWBBTJuvds
4HkvnhNbjhHxrcwavYdbBDAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBsAwVQYDVR0gBE4wTDAJBgcE
AIvsQAECMD8GDCqEaAGG9ncCBAEMATAvMC0GCCsGAQUFBwIBFiFodHRwOi8vd3d3
LmNlcnR1bS5wbC9yZXBvenl0b3JpdW0wgcIGCCsGAQUFBwEDBIG1MIGyMAgGBgQA
jkYBATAIBgYEAI5GAQQwgYYGBgQAjkYBBTB8MDwWNmh0dHBzOi8vcmVwb3NpdG9y
eS5jZXJ0dW0ucGwvUERTL0NlcnR1bV9RQ0EtUERTX0VOLnBkZhMCZW4wPBY2aHR0
cHM6Ly9yZXBvc2l0b3J5LmNlcnR1bS5wbC9QRFMvQ2VydHVtX1FDQS1QRFNfUEwu
cGRmEwJwbDATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEA
kCdC8YuwpTdaeqe1B/wB9tPIwm6kpQ5voV/9SZtIj94kcYIirvMOJwm1Qw6lLwp3
q8noITPNhvdLTgS8yI4xeKwhJJEWM4kXbcwmzdk6ZpmMYEgijmn3oNUq6BqM9YeE
R/UKFvOZS3TK9E06SImeoQDTBGXOIcT7U74T0AgWxwboKh+V6vxaWDE0DJfZDESj
4UxkoWVzFsvZILzWXD0SfiM57ehm5veZYBkZ9m9kmtPHht03Uk9QFteAUzHjVYeR
RhWDew1vzSVPejOIpsT8pVQwptwRDhOEbez0xhcSSCiixa8uJ8SoKyWrnXvzdYYk
eRK6YM01yRoetyLNEDYTSnQkdSDu8zxIHmga/ybucy3fWhOY4VVruZzqCFkXjaax
3AQ2mepK7qGcw6QAtmR+yiiscRXKpOhmjUy8+ByTYoenOUwaskXPVaLgto4QzYTj
f5x2hwTniPSoVEP5FsE5sPDxhNT49YAB3Cx0ECGWqC0jg9VU/Tb3E6QL6JM/j1AD
7Tr59XmOekta5De6QSZEJ/uGO2m3GL6EquS4+Y/UHfB4RWuQv7luhvBuUQ1XOTHI
qwMeF9bZUA+ODoYvNGrgZ9JDEmpEegccbpoynVuS5XI8BM2AjIRrK+Y0u/Fzh0QL
T4bmNcX2BQEcgM3eux2e2932beRZ7qcILW6f+V+UXGU=
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