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Uchwała Nr XXVI/240/2005 
Rady Miasta Krynica Morska 

z dnia 14.10.2005 roku 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego terenu 
poło Ŝonego pomi ędzy ul. Gda ńską a wodami Zalewu Wi ślanego 

od działki nr 368/4 do działki nr 642 
 
Na podstawie art.20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 zm: Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41 Nr 141 poz.1492, zm. Dz U. 2005 r. Nr 113 poz. 
954 i Nr 130 poz.1087) i art.18 ust.2 pkt 5, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i  Nr 162, poz. 
1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz. 1759) 

Rada Miasta Krynica Morska uchwala, co nast ępuje : 

§ 1 

Stwierdza się zgodność z ustaleniami “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Krynicy Morskiej” uchwalonego uchwałą nr III/24/02 Rady Miasta Krynica 
Morska z 30 grudnia 2002 r. i uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu połoŜonego pomiędzy ul. Gdańską a wodami Zalewu Wiślanego od działki nr 368/4 do 
działki nr 642, zwany dalej “planem”, obejmujący  teren o powierzchni 37,42 ha, w granicach 
które przebiegają: 

− od północnego zachodu wzdłuŜ pasa drogowego ul. Gdańskiej po południowo – 
zachodniej granicy wydzielenia drogi; 

− od północnego wschodu po krawędzi lasu do ul. Wodnej i wzdłuŜ zewnętrznej granicy 
działki nr 642 do Zalewu Wiślanego; 

− od południowego wschodu wodami Zalewu Wiślanego; 
− od południowego zachodu wzdłuŜ zachodnich granic działek nr 368/4 i nr 370 do 

ul. Rybackiej, północno zachodnią granicą pasa drogowego ul. Rybackiej oraz północno 
wschodnią granicą pasa drogowego ul. Bosmańskiej. 

§ 2 

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 58 terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonych symbolami od 1 do 58 oraz ich przeznaczenie 
wg następującej klasyfikacji:  

U – Tereny zabudowy usługowej 
MU – Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, mieszkaniowej lub usługowej 
US – Tereny usług sportu, rekreacji oraz obsługi turystyki 
ZP – Tereny zieleni urządzonej 
ZE,PL – Tereny zieleni o wiodącej funkcji ekologicznej w tym plaŜe ochronne 
WM – Tereny morskich wód wewnętrznych 
Ut – Tereny infrastruktury technicznej związanej z obsługą portu (nabrzeŜa, bulwary) 
Up – Tereny parkingów ogólnodostępnych 
It – Tereny wałów przeciwpowodziowych 
KD-Z – Tereny publicznych dróg zbiorczych 
KD-D – Tereny publicznych dróg dojazdowych 
KD-X – Tereny publicznych ciągów pieszo – jezdnych  
KDW – Tereny dróg wewnętrznych 
 

2. Przeznaczeniem terenu moŜe być więcej niŜ jedna funkcja według klasyfikacji przyjętej 
w ustępie 1 niniejszego paragrafu. 

3. Funkcja dopuszczalna jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego jest to funkcja 



występująca w związku z przeznaczeniem podstawowym terenu, nie zaś jako funkcja 
odrębna, mogąca występować samodzielnie. Musi być zrealizowana na tej samej działce 
budowlanej co przeznaczenie podstawowe, któremu towarzyszy, chyba Ŝe regulacje w 
karcie terenu stanowią  



inaczej. 

4. Na obszarze planu dopuszcza się jedynie usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej, 
usługi nieuciąŜliwe, których prowadzenie nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych 
standardów jakości środowiska przewidzianych dla zabudowy mieszkaniowej, a ponadto nie 
wywołuje innych zakłóceń funkcji mieszkaniowej takich jak: nadmierny ruch lub postój 
pojazdów utrudniający dostęp do budynków mieszkalnych. 

5. Uściślenie warunków zagospodarowania oraz określenie dopuszczalnego sposobu 
kształtowania zabudowy dla poszczególnych wydzielonych terenów, zawarte są w kartach 
terenów w § 8 ustęp 2. Zakres funkcji dopuszczonych na danym terenie jest ograniczony 
regulacjami zawartymi w karcie danego terenu. 

6. Stawki procentowe dla poszczególnych terenów połoŜonych na obszarze opracowania 
planu, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. Ustawy z 
27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określono w pkt. 10 kart 
poszczególnych terenów w § 8 ust.2 niniejszej uchwały 

§ 3 

1. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dla obszaru 
opracowania planu: 
1) Zagospodarowanie części obszaru jednostki przestrzennej nie moŜe ograniczać 

moŜliwości zagospodarowania pozostałej jej części, zgodnego z zasadami ustalonymi 
w niniejszej uchwale. 

2) Kształtowanie ogólnodostępnych przestrzeni publicznych: terenów komunikacji i zieleni 
parkowej z urządzonymi ciągami pieszymi, tworzących warunki publicznej aktywności 
oraz stanowiących miejsca identyfikacji przestrzeni. 

3) Wskaźniki regulacyjne dla zabudowy: 
a) intensywność zabudowy wyraŜona przez: 

− powierzchnię zabudowy; 
− wysokość zabudowy; 

b) wielkość działki; 
c) powierzchnia biologicznie czynna; 
d) szerokość elewacji; 
e) geometria dachu. 

§ 4 

1. Na obszarze opracowania planu znajdują się następujące tereny i obiekty podlegające 
ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów: 
1) Fragment obszaru opracowania planu połoŜony jest w granicach morskiego portu 

rybackiego w Łysicy ustalonych w Rozporządzeniu Ministra śeglugi z dnia 18 lutego 
1957 r.; wszelkie zmiany sposobu uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy 
uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej. 

2) Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 
2003 r. w sprawie określenia minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i 
ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic, teren objęty opracowaniem planu 
z wyłączeniem terenu portu znajduje się w obszarze pasa nadbrzeŜnego brzegu 
morskiego. Granice pasa technicznego przedstawiono na rysunku planu. Wszystkie 
zmiany sposobu uŜytkowania i zagospodarowania terenu połoŜonego w obrębie pasa 
nadbrzeŜnego brzegu morskiego naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem 
administracji morskiej. 

3) Obszar planu znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana, dla 
którego obowiązują zasady zagospodarowania zawarte w uchwale nr VI/51/85 WRN w 
Elblągu (Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z dn. 10.07.1985 r. Nr 10, poz. 60).  

4) Obszar planu połoŜony jest w całości w zasięgu Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk 
Zalew Wiślany PLB280010 i w części w zasięgu Specjalnej Ochrony Ptaków Zalew 



Wiślany PLB280010. W odniesieniu do tych obszarów obowiązuje ustawa z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880), w której zgodnie 
z art. 33.1 „Zabrania się podejmowania działań mogących w istotny sposób pogorszyć 
stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a takŜe w istotny 
sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar 
Natura 2000”. Ponadto dla obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Zalew Wiślany 
PLB280010 obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie obszarów 
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 z dnia 21.07.2004 r. (Dz. U. 229 poz. 2313). 

5) PrzewaŜająca część obszaru planu znajduje się w strefie ścisłej ochrony 
konserwatorskiej zgodnie z decyzją nr 136/90 z dnia 25.01.1990 r o wpisie do rejestr 
zabytków układu ruralistycznego Krynicy Morskiej. Na wszelkie prace mające wpływ na 
zachowanie i ekspozycję walorów zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych naleŜy 
uzyskać pozwolenie właściwego konserwatora zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

§ 5 

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 
1) Ustala się układ komunikacyjny wraz z jego parametrami oraz następującą klasyfikacją 

dróg publicznych: 
a) ulice zbiorcze – rezerwy terenu dla modernizacji ul. Gdańskiej, oznaczone symbolem 

KD-Z; 
b) ulice dojazdowe, oznaczone symbolami KD-D; 
c) przejścia piesze i pieszo jezdne, oznaczone symbolami KD-X. 

2) Ustala się drogi wewnętrzne, oznaczone symbolami KDW i stanowiące dojazd 
indywidualny do zespołów mieszkaniowych. 

3) Ogólne zasady obsługi parkingowej:  
a) dla nowo realizowanej zabudowy zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie:  

− w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na 1 dom; 
− w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie 

oraz dodatkowo 1 miejsce postojowe na 5 mieszkań; 
− w zabudowie jednorodzinnej z pokojami gościnnymi – 1 miejsce parkingowe na 

1 pokój; 
− w hotelach i zabudowie pensjonatowej - 1 miejsce parkingowe na 1 pokój lub 

apartament; 
− w zabudowie usługowej – 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni uŜytkowej; 
− w zabudowie usługowej z zakresu gastronomii - 3 miejsca parkingowe na 10 

miejsc konsumpcyjnych; 
− dla terenów dla sportu i rekreacji -10 miejsc parkingowych na 100 uŜytkowników; 

b) miejsca parkingowe i garaŜe, o których mowa w punktach poprzednich, naleŜy 
rozmieszczać w obrębie działki budowlanej wyróŜnionej dla budynków obsługiwanych; 

c) nie są miejscami parkingowymi w rozumieniu przepisów niniejszego paragrafu miejskie 
miejsca parkingowe w pasach drogowych ulic publicznych. 

§ 6 

1. Ustala się następujące zasady obsługi obszaru urządzeniami i sieciami infrastruktury 
technicznej: 
1) Zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej; nie dopuszcza się budowy 

własnych studni będących jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę. 
2) Odprowadzenie ścieków komunalnych – do miejskiej mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni ścieków. 
3) Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych – po oczyszczeniu w separatorach 

substancji ropopochodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), bezpośrednio 
do Zalewu Wiślanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy zwrotne i pompy do 
odwodnienia terenu w okresach podwyŜszonego poziomu wody w Zalewie Wiślanym lub 
powierzchniowo. 



Odprowadzenie wód gruntowych – drenaŜowych, odciekowych i opadowych zbiorczymi 
rurociągami drenarskimi  (na terenie 14.US/MU) lub rowami melioracyjnymi (na terenie 
38.US, 5.ZP) zlokalizowanymi wzdłuŜ wałów przeciwpowodziowych, w odległości 3,0 m 
od stopy wału, do przepompowni deszczowych, a następnie do miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej. Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i usługową oraz tereny 
usług sportu i rekreacji do zdrenowania.  

4) Elektryczność – z sieci elektroenergetycznej. 
5) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicznych źródeł ciepła; dopuszcza się 

dogrzewanie poprzez kominki opalane drewnem. 
6) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub 

odzysku. 
2. Na całym obszarze planu dopuszcza się lokalizację małych obiektów infrastruktury 

technicznej oraz sieci podziemnych infrastruktury miejskiej. Dopuszcza się modernizację 
istniejących urządzeń i sieci infrastruktury technicznej. 

3. Zaleca się wymianę napowietrznej linii średniego napięcia na linię kablową zlokalizowaną 
w drogach. 

§ 7 

Nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, urządzania 
i uŜytkowania obszaru opracowania planu, z wyjątkiem wymienionych w poszczególnych kartach 
terenów w § 8 ustęp 2 pkt. 6 niniejszej uchwały. 

§ 8 

1. Wyjaśnienie pojęć uŜytych w planie: 

1) Intensywno ść zabudowy – wartość wyraŜona procentem powierzchni zabudowy działki 
i dopuszczalną wysokością zabudowy. 

2) Kolor tradycyjny dachówki ceramicznej - naturalny kolor wypalonej gliny lub odcienie od 
szarości do grafitu. 

3) Linie zabudowy nieprzekraczalne – linie ograniczające obszar, na którym dopuszcza się 
wznoszenie budynków oraz budowli określonych w ustaleniach planu; linie nie dotyczą 
okapów i gzymsów wysuniętych nie więcej niŜ 0,5 m oraz balkonów, wykuszy wysuniętych 
nie więcej niŜ 1,0 m, zadaszeń nad wejściami, ryzalitów, przedsionków, schodów 
zewnętrznych, pochylni, tarasów, części podziemnych obiektów budowlanych, o ile ustalenia 
planu nie wnoszą inaczej. 

4) PlaŜa ochronna – cześć ekosystemu strefy brzegowej Zalewu Wiślanego, zabezpieczająca 
roślinność przybrzeŜną i wał przeciwpowodziowy przed spiętrzeniami sztormowymi. 

5) Powierzchnia biologicznie czynna – to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz woda 
powierzchniowa na działce budowlanej, a takŜe 50% sumy nawierzchni tarasów 
i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłoŜu zapewniającym ich 
naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niŜ 10 m2. 

6) Powierzchnia zabudowy (teren przeznaczony pod zabud owę) wyznaczona przez rzut 
pionowy najdalej wysuniętych zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu  
(na danej działce budowlanej, posesji) określona jest wielkością wyraŜoną w metrach 
kwadratowych bądź stosunkiem, wyraŜonym w procentach powierzchni zabudowy 
do powierzchni działki budowlanej.  

 Do powierzchni zabudowy nie wlicza się:  
- powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię 

terenu istniejącego, 
- powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, 

daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego. 
7) Rekompozycja  – zmiana formy zespołu lub budynku (kompozycji elewacji i/lub detalu, 

materiałów, formy dachu) z dostosowaniem do ustaleń zawartych w planie. 



8) Stawka procentowa - podstawa do naliczenia jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz 
gminy, określona w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku 
z uchwaleniem planu, na zasadach określonych w ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

9) Wymagania parkingowe – to wymagana minimalna liczba miejsc postojowych, którą naleŜy 
zapewnić na terenie działki budowlanej stanowiącej przedmiot inwestycji lub w pobliŜu - na 
terenie, do którego inwestor ma tytuł prawny. Nie są miejscami parkingowymi miejskie 
miejsca parkingowe w pasach drogowych ulic. 

10) Wysoko ść zabudowy - podana w karcie terenu słuŜy do określenia dopuszczalnego 
pionowego gabarytu projektowanych budynków: 

a) wysokość wyraŜona w metrach to pionowy wymiar budynku liczony od poziomu 
projektowanego lub urządzonego terenu do kalenicy, punktu zbiegu połaci dachowych 
bądź górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki (nie dotyczy kominów i 
akcentów architektonicznych);  

b) wysokość wyraŜona w liczbie kondygnacji to dopuszczalna liczba kondygnacji 
nadziemnych projektowanych budynków, przy czym przez poddasze uŜytkowe rozumie 
się kondygnację w dachu stromym z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. 

2. Karty terenów: 

 
 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 
1. Oznaczenie terenu: 1.MU  
2. Powierzchnia: 0,47 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, mieszkaniowej lub 

usługowej. 
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowani a terenu:  

4.1. Warunki urbanistyczne: 
a) wielkość działki – nie mniejsza niŜ 1000 m2; 
b) powierzchnia zabudowy – do 25%; 
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niŜ 50%; 
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu; 
e) forma zabudowy – wolno stojąca; 
f) mała architektura: 

− śmietniki - wbudowane lub wolno stojące, zadaszone o wielkości dostosowanej do 
wymogów segregacji odpadów; 

− dopuszcza się oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, nawiązujące do 
formy i stylu zabudowy; 

− dopuszcza się ogrodzenia aŜurowe o wysokości do 1,5 m z wykluczeniem 
betonowych 

g) inne: 
− nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, 

urządzania i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej 
uchwały; 

− realizacja zabudowy (poziomu posadowienia parteru) na wysokości rzędnej min. 
+1,60 m n.p.m.; 

− nie dopuszcza się lokalizacji więcej niŜ jednego budynku na działce, 
uŜytkowanego zgodnie z przeznaczeniem terenu; nie dotyczy to jednego budynku 
towarzyszącego zabudowie podstawowej, stanowiącego jej uzupełnienie o 
pomieszczenia techniczne i gospodarcze. 

4.2. Zasady kształtowania zabudowy: 



a) wysokość zabudowy: 
− ilość kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze uŜytkowe – do 2; 
− do kalenicy – do 9 m; 

b) szerokość elewacji – nie ustala się; 
c) geometria dachu: 

− kąt nachylenia – od 30 °do 50°; 
− kształt dachu – dwuspadowy; 
− pokrycie – dachówka ceramiczna w kolorze tradycyjnym; 

d) inne: 
− zasady kształtowania zabudowy zawarte w punkcie 4.2. a) niniejszej karty terenu 

nie dotyczą budynku towarzyszącego zabudowie podstawowej, dla którego 
ogranicza się wysokość do 5 m; 

− zakazuje się lokalizacji w budynku suteren i piwnic z pomieszczeniami innymi niŜ 
techniczne i gospodarcze. 

4.3. ZagroŜenia i ograniczenia: 
a) obszar potencjalnego zagroŜenia powodziowego; 
b) teren zagroŜony zalaniem wskutek podniesienia się pierwszego poziomu wody 

podziemnej; 
c) zagospodarowanie terenu w odległości 7,5 m od osi istniejącej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 15 kV  po uzgodnieniu z gestorem sieci. 
4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - zakazuje się lokalizowania 

wolnostojących nośników reklamowych i instalacji telefonii komórkowej. 
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie dopuszcza się 

lokalizowania przedsięwzięć, które w wyniku zalania mogłyby spowodować 
zanieczyszczenie środowiska. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkó w oraz dóbr kultury współczesnej : 
a) zachowanie ukształtowania terenu z dopuszczeniem ustaleń z punktu 4.1.g); 
b) wysokość nowej zabudowy dostosowana do parametrów tradycyjnej zabudowy 

zabytkowej w obrębie dawnej wsi Lipa (poza obszarem planu). 
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów po dlegaj ących ochronie na 

podstawie odr ębnych przepisów:  
a) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 

uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 

b) teren znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana dla którego 
obowiązują zasady zawarte w uchwale nr VI/51/85 W.R.N. w Elblągu opublikowanej 
w Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z dn. 10.07.1985 r. Nr 10, poz. 60; 

c) teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie z decyzją nr 
136/90 z dnia 25.01.1990 r o wpisie do rejestr zabytków układu ruralistycznego Krynicy 
Morskiej. Na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie i ekspozycję walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych naleŜy uzyskać pozwolenie właściwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. 

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:  
a) dostępność drogowa – od ul. Rybackiej i drogi wewnętrznej 56.KDW; 
b) wymagania parkingowe: 

− w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na 1 dom; 
− w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie 

oraz dodatkowo 1 miejsce postojowe na 5 mieszkań; 
− w zabudowie jednorodzinnej z pokojami gościnnymi – 1 miejsce parkingowe na 

1 pokój; 
− w hotelach i zabudowie pensjonatowej - 1 miejsce parkingowe na 1 pokój lub 

apartament; 
− w zabudowie usługowej – 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni uŜytkowej; 



− w zabudowie usługowej z zakresu gastronomii - 3 miejsca parkingowe na 10 
miejsc konsumpcyjnych. 

9. Zasady kształtowania infrastruktury:  
a) Zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej; nie dopuszcza się budowy 

własnych studni będących jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę. 
b) Odprowadzenie ścieków komunalnych – do miejskiej mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni ścieków. 
c) Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych - teren do zdrenowania; odprowadzenie 

wód gruntowych – drenaŜowych, odciekowych i opadowych do miejskiej sieci 
kanalizacji deszczowej. 

d) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicznych źródeł ciepła; dopuszcza 
się dogrzewanie poprzez kominki opalane drewnem. 

e) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub 
odzysku. 

10. Stawka procentowa –  0%. 
11. Informacje i postulaty nie b ędące ustaleniami planu – zaleca się wymianę napowietrznej 

linii średniego napięcia na linię kablową. 
 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 
1. Oznaczenie terenu: 2.MU  
2. Powierzchnia: 0,11 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, mieszkaniowej lub 

usługowej. 
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowani a terenu:  

4.1. Warunki urbanistyczne: 
a) wielkość działki – nie mniejsza niŜ w stanie istniejącym; 
b) powierzchnia zabudowy – do 25%; 
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niŜ 60%; 
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu; 
e) forma zabudowy – wolno stojąca; 
f) mała architektura: 

− śmietniki - wbudowane lub wolno stojące, zadaszone o wielkości dostosowanej do 
wymogów segregacji odpadów; 

− dopuszcza się oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, nawiązujące do 
formy i stylu zabudowy;  

− dopuszcza się ogrodzenia aŜurowe o wysokości do 1,5 m z wykluczeniem 
betonowych; 

g) inne: 
− nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, 

urządzania i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej 
uchwały; 

− realizacja zabudowy (poziomu posadowienia parteru) na wysokości rzędnej min. 
+1,60 m n.p.m. 

4.2. Zasady kształtowania zabudowy: 
a) wysokość zabudowy: 

− ilość kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze uŜytkowe – do 2; 
− do kalenicy – do 9 m; 

b) szerokość elewacji – nie ustala się; 
c) geometria dachu: 

− kąt nachylenia – od 30 °do 50°; 
− kształt dachu – dwuspadowy; 
− pokrycie – dachówka ceramiczna w kolorze tradycyjnym; 

d) inne - zakazuje się lokalizacji w budynku suteren i piwnic z pomieszczeniami innymi 
niŜ techniczne i gospodarcze. 

4.3. ZagroŜenia i ograniczenia: 
b) obszar potencjalnego zagroŜenia powodziowego; 
c) teren zagroŜony zalaniem wskutek podniesienia się pierwszego poziomu wody 

podziemnej. 
4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - zakazuje się lokalizowania 

wolnostojących nośników reklamowych i instalacji telefonii komórkowej. 
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie dopuszcza się 

lokalizowania przedsięwzięć, które w wyniku zalania mogłyby spowodować 
zanieczyszczenie środowiska. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkó w oraz dóbr kultury współczesnej  - 
zachowanie ukształtowania terenu z dopuszczeniem ustaleń z punktu 4.1.g). 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów po dlegaj ących ochronie na 
podstawie odr ębnych przepisów:  

a) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 



b) teren znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana dla którego 
obowiązują zasady zawarte w uchwale nr VI/51/85 W.R.N. w Elblągu opublikowanej 
w Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z dn. 10.07.1985 r. Nr 10, poz. 60; 

c) teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie z decyzją nr 
136/90 z dnia 25.01.1990 r o wpisie do rejestr zabytków układu ruralistycznego Krynicy 
Morskiej. Na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie i ekspozycję walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych naleŜy uzyskać pozwolenie właściwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. 

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:  
a) dostępność drogowa – od ul. Rybackiej i drogi wewnętrznej 56.KDW; 
b) wymagania parkingowe: 

− w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na 1 dom; 
− w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie 

oraz dodatkowo 1 miejsce postojowe na 5 mieszkań; 
− w zabudowie jednorodzinnej z pokojami gościnnymi – 1 miejsce parkingowe na 

1 pokój; 
− w hotelach i zabudowie pensjonatowej - 1 miejsce parkingowe na 1 pokój lub 

apartament; 
− w zabudowie usługowej – 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni uŜytkowej; 
− w zabudowie usługowej z zakresu gastronomii - 3 miejsca parkingowe na 10 

miejsc konsumpcyjnych. 
9. Zasady kształtowania infrastruktury:  

a) Zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej; nie dopuszcza się budowy 
własnych studni będących jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę. 

b) Odprowadzenie ścieków komunalnych – do miejskiej mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków. 

c) Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych – teren do zdrenowania; odprowadzenie 
wód gruntowych – drenaŜowych, odciekowych i opadowych do miejskiej sieci 
kanalizacji deszczowej. 

d) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicznych źródeł ciepła; dopuszcza 
się dogrzewanie poprzez kominki opalane drewnem 

e) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub 
odzysku. 

10. Stawka procentowa – 30%. 
11. Informacje i postulaty nie b ędące ustaleniami planu – nie ustala się. 
 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 
1. Oznaczenie terenu: 3.U,Ut  
2. Powierzchnia: 0,71 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny zabudowy usługowej, tereny infrastruktury technicznej 

związanej z obsługą portu (nabrzeŜa, bulwary). 
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowani a terenu:  

4.1. Warunki urbanistyczne: 
a) wielkość działki – nie ustala się; 
b) powierzchnia zabudowy– do 20%; 
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala się; 
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu; 
e) forma zabudowy – nie ustala się; 
f) mała architektura: 

− śmietniki – wbudowane lub wolno stojące, zadaszone o wielkości dostosowanej do 
wymogów segregacji odpadów; 

− dopuszcza się oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, nawiązujące do 
formy i stylu zabudowy; 

− dopuszcza się ogrodzenia aŜurowe o wysokości do 1,5 m z wykluczeniem 
betonowych; 

g) inne: 
− nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, 

urządzania i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej 
uchwały; 

− zagospodarowanie terenu na obszarze bezpośredniego zagroŜenia 
powodziowego na rzędnej uwzględniającej najwyŜszy z wielolecia stan wody w 
Zalewie Wiślanym oraz wartość falowania i rozkołysu akwenu - określone przez 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - podniesienie terenu do rzędnej 
minimum +1,60 m n.p.m.; 

− lokalizacja ogólnodostępnego ciągu pieszego, którego orientacyjny przebieg 
przedstawiono na rysunku planu; 

− miejsce docelowej realizacji przegrody przeciwpowodziowej według rysunku planu 
o konstrukcji umoŜliwiającej podwyŜszanie odpowiednio do wzrostu poziomu 
morza i wysokości nie niŜszej niŜ rzędna terenu, na którym jest zlokalizowana; w 
konstrukcji przegrody zapewnić moŜliwość wjazdu na teren; 

− dopuszcza się lokalizację zabudowy na granicy działki 378 zgodnie 
z nieprzekraczalną linią zabudowy oraz na granicy między działkami nr 374 i 375; 

− teren dopuszczalnej lokalizacji parkingów zgodnie z rysunkiem planu; 
− rezerwa terenu dla rozwoju portu rybackiego; 
− lokalizacja przepompowni wód deszczowych i urządzeń podczyszczających; 
− lokalizacja przepompowni ścieków sanitarnych; 
− lokalizacja stacji transformatorowej (istniejąca słupowa T-5588). 

4.2. Zasady kształtowania zabudowy: 
a) wysokość zabudowy: 

− ilość kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze  uŜytkowe – do 3; 
− do kalenicy – do 12 m; 

b) szerokość elewacji – nie ustala się; 
c) geometria dachu: 

− kąt nachylenia – od 30 °do 50°; 
− kształt dachu – dwuspadowy; 
− pokrycie – dachówka ceramiczna w kolorze tradycyjnym; 

d) inne - zakazuje się lokalizacji w budynku suteren i piwnic z pomieszczeniami innymi 
niŜ techniczne i gospodarcze. 



4.3. ZagroŜenia i ograniczenia: 
a) obszar bezpośredniego zagroŜenia powodziowego; 
b) teren zagroŜony zalaniem wskutek podniesienia się pierwszego poziomu wody 

podziemnej; 
c) na całym terenie  ustanawia się słuŜebność przejazdu i dostępu w celu kontynuowania 

działalności statutowej właściwego terytorialnie urzędu morskiego; 
d) zagospodarowanie terenu w odległości 7,5 m od osi istniejącej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 15 kV  po uzgodnieniu z gestorem sieci. 
4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - zakazuje się lokalizowania 

wolnostojących nośników reklamowych i instalacji telefonii komórkowej. 
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie dopuszcza się 

lokalizowania przedsięwzięć, które w wyniku zalania mogłyby spowodować 
zanieczyszczenie środowiska. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkó w oraz dóbr kultury współczesnej : 
a) aleja lipowa wzdłuŜ ul. Bosmańskiej oraz starodrzew związany z powstaniem hotelu –

ochrona i pielęgnacja; 
b) zachowanie ukształtowania terenu z dopuszczeniem ustaleń z punktu 4.1.g); 
c) zachowanie tradycyjnych funkcji portowych i związanego z nimi zagospodarowania 

terenu. 
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów po dlegaj ących ochronie na 

podstawie odr ębnych przepisów:  
a) fragment terenu połoŜony jest w granicach morskiego portu rybackiego w Łysicy 

ustalonych w Rozporządzeniu Ministra śeglugi z dnia 18 lutego 1957 r.; wszelkie 
zmiany sposobu uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z 
właściwym terytorialnie organem administracji morskiej; 

b) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 

c) teren znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana dla którego 
obowiązują zasady zawarte w uchwale nr VI/51/85 W.R.N. w Elblągu opublikowanej 
w Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z dn. 10.07.1985 r. Nr 10, poz. 60; 

d) teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie z decyzją nr 
136/90 z dnia 25.01.1990 r o wpisie do rejestr zabytków układu ruralistycznego Krynicy 
Morskiej. Na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie i ekspozycję walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych naleŜy uzyskać pozwolenie właściwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami; 

e) teren znajduje się na obszarze bezpośredniego zagroŜenia powodziowego - 
lokalizacja nowych inwestycji wymaga uzyskania zwolnienia z zakazów określonych w 
Prawie Wodnym od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:  
a) dostępność drogowa – od ul. Rybackiej i ul. Bosmańskiej oraz od drogi wewnętrznej 

56.KDW; 
b) wymagania parkingowe: 

− w zabudowie usługowej – 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni uŜytkowej; 
− w zabudowie usługowej z zakresu gastronomii - 3 miejsca parkingowe na 10 

miejsc konsumpcyjnych. 
9. Zasady kształtowania infrastruktury:  

a) Zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej; nie dopuszcza się budowy 
własnych studni będących jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę. 

b) Odprowadzenie ścieków komunalnych – do miejskiej mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków. 

c) Odprowadzenie wód opadowych – po oczyszczeniu w separatorach substancji 
ropopochodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), bezpośrednio do Zalewu 
Wiślanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy zwrotne i pompy do 



odwodnienia terenu w okresach podwyŜszonego poziomu wody w Zalewie Wiślanym 
lub do miejskiej kanalizacji deszczowej. 

d) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicznych źródeł ciepła; dopuszcza 
się dogrzewanie poprzez kominki opalane drewnem. 

e) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub 
odzysku. 

10. Stawka procentowa – 30%. 
11. Informacje i postulaty nie b ędące ustaleniami planu:  

a) zaleca się likwidację lub przekształcenie obiektu oznaczonego na rysunku planu; 
b) zaleca się wymianę napowietrznej linii średniego napięcia na linię kablową. 

 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 
1. Oznaczenie terenu: 4.US/MU  
2. Powierzchnia: 0,52 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny usług sportu, rekreacji oraz obsługi turystyki; dopuszcza się 

zabudowę mieszkaniowo-usługową lub usługową. 
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowani a terenu:  

4.1. Warunki urbanistyczne: 
a) wielkość działki – nie mniejsza niŜ 1200 m2;  
b) powierzchnia zabudowy – do 20%; 
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niŜ 50%; 
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu; 
e) forma zabudowy – wolno stojąca; 
f) mała architektura: 

− śmietniki - dla terenów sportu i rekreacji przenośne, w formie dostosowanej do 
zagospodarowania terenu; dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
wbudowane lub wolno stojące, zadaszone o wielkości dostosowanej do wymogów 
segregacji odpadów; 

− dopuszcza się oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, nawiązujące do 
formy i stylu zabudowy; 

− dopuszcza się ogrodzenia aŜurowe o wysokości do 1,5 m z wykluczeniem 
betonowych; 

g) inne: 
− nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, 

urządzania i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej 
uchwały; 

− realizacja zabudowy (poziomu posadowienia parteru) na wysokości rzędnej  
min. +1,60 m n.p.m.; 

− strefa ochrony wału przeciwpowodziowego w odległości 50 m od stopy wału – 
zabrania się wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, 
dołów oraz rowów, a w odległości mniejszej niŜ 3 m od stopy wału zabrania się 
uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów; 

− nie dopuszcza się lokalizacji więcej niŜ jednego budynku na działce, 
uŜytkowanego zgodnie z przeznaczeniem terenu; nie dotyczy to jednego budynku 
towarzyszącego zabudowie podstawowej, stanowiącego jej uzupełnienie o 
pomieszczenia techniczne i gospodarcze oraz usługowe. 

4.2. Zasady kształtowania zabudowy: 
a) wysokość zabudowy: 

− ilość kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze  uŜytkowe – do 2; 
− do kalenicy – do 9 m; 

b) szerokość elewacji: 
− płd. – wsch. – do 12 m; 
− płn. – zach. – do 12 m;  

c) geometria dachu: 
− kąt nachylenia – od 30 °do 50°; 
− kształt dachu – dwuspadowy; 
− pokrycie – dachówka ceramiczna w kolorze tradycyjnym; 

d) inne: 
− zasady kształtowania zabudowy zawarte w punkcie 4.2. a-b) niniejszej karty terenu 

nie dotyczą budynku towarzyszącego zabudowie podstawowej, dla którego 
ogranicza się wysokość do 5 m; 

− zakazuje się lokalizacji w budynku suteren i piwnic z pomieszczeniami innymi niŜ 
techniczne i gospodarcze. 



4.3. ZagroŜenia i ograniczenia: 
a) obszar potencjalnego zagroŜenia powodziowego; 
b) teren zagroŜony zalaniem wskutek podniesienia się pierwszego poziomu wody 

podziemnej. 
4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - zakazuje się lokalizowania 

wolnostojących nośników reklamowych i instalacji telefonii komórkowej. 
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie dopuszcza się 

lokalizowania przedsięwzięć, które w wyniku zalania mogłyby spowodować 
zanieczyszczenie środowiska. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkó w oraz dóbr kultury współczesnej  - 
zachowanie ukształtowania terenu z dopuszczeniem ustaleń z punktu 4.1.g); 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów po dlegaj ących ochronie na 
podstawie odr ębnych przepisów:  

a) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 

b) teren znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana dla którego 
obowiązują zasady zawarte w uchwale nr VI/51/85 W.R.N. w Elblągu opublikowanej 
w Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z dn. 10.07.1985 r. Nr 10, poz. 60; 

c) teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie z decyzją nr 
136/90 z dnia 25.01.1990 r o wpisie do rejestr zabytków układu ruralistycznego Krynicy 
Morskiej. Na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie i ekspozycję walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych naleŜy uzyskać pozwolenie właściwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. 

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:  
a) dostępność drogowa – od drogi wewnętrznej 56.KDW; 
b) wymagania parkingowe: 

− w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na 1 dom; 
− w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie 

oraz dodatkowo 1 miejsce postojowe na 5 mieszkań; 
− w zabudowie jednorodzinnej z pokojami gościnnymi – 1 miejsce parkingowe na 

1 pokój; 
− w hotelach i zabudowie pensjonatowej - 1 miejsce parkingowe na 1 pokój lub 

apartament; 
− w zabudowie usługowej – 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni uŜytkowej; 
− w zabudowie usługowej z zakresu gastronomii - 3 miejsca parkingowe na 10 

miejsc konsumpcyjnych; 
− dla terenów dla sportu i rekreacji -10 miejsc parkingowych na 100 uŜytkowników. 

9. Zasady kształtowania infrastruktury:  
a) Zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej; nie dopuszcza się budowy 

własnych studni będących jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę. 
b) Odprowadzenie ścieków komunalnych – do miejskiej mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni ścieków. 
c) Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych – teren do zdrenowania; odprowadzenie 

wód gruntowych – drenaŜowych, odciekowych i opadowych do miejskiej sieci 
kanalizacji deszczowej. 

d) Elektryczność – z sieci elektroenergetycznej. 
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicznych źródeł ciepła; dopuszcza 

się dogrzewanie poprzez kominki opalane drewnem. 
f) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub 

odzysku. 
10. Stawka procentowa – 0%. 
11. Informacje i postulaty nie b ędące ustaleniami planu – proponowane linie nowych 

podziałów parcelacyjnych zgodnie z rysunkiem planu. 



 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 
1. Oznaczenie terenu: 5.ZP  
2. Powierzchnia: 0,66 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny zieleni urządzonej. 
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowani a terenu:  

4.1. Warunki urbanistyczne: 
a) wielkość działki – nie ustala się; 
b) powierzchnia zabudowy– zakaz zabudowy; 
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niŜ 80%; 
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – nie ustala się; 
e) forma zabudowy – nie ustala się; 
f) mała architektura: 

− śmietniki - przenośne, w formie dostosowanej do zagospodarowania terenu; 
− dopuszcza się oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, nawiązujące do 

formy i stylu zabudowy;  
− dopuszcza się ogrodzenia aŜurowe o wysokości do 1,5 m z wykluczeniem 

betonowych, dopuszcza się lokalizację ogrodzeń w odległości 3,0 m od rowu 
melioracyjnego; 

g) inne: 
− strefa ochrony wału przeciwpowodziowego w odległości 50 m od stopy wału – 

zabrania się wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, 
dołów oraz rowów, a w odległości mniejszej niŜ 3 m od stopy wału zabrania się 
uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów; 

− nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uŜytkowania 
terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej uchwały; 

− lokalizacja ogólnodostępnego ciągu pieszego, którego orientacyjny przebieg 
przedstawiono na rysunku planu; 

− ustala się dojazd wzdłuŜ ciągu pieszego dla konserwacji wału 
przeciwpowodziowego i urządzeń infrastruktury technicznej; 

− dopuszcza się lokalizację małej architektury; 
− lokalizacja rowu odwadniającego i urządzeń podczyszczania i przepompowywania 

wód opadowych i gruntowych. 
4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala się. 
4.3. ZagroŜenia i ograniczenia: 

a) obszar potencjalnego zagroŜenia powodziowego; 
b) teren zagroŜony zalaniem wskutek podniesienia się pierwszego poziomu wody 

podziemnej; 
c) na całym terenie ustanawia się słuŜebność przejazdu i dostępu w celu kontynuowania 

działalności statutowej właściwego terytorialnie urzędu morskiego. 
4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - zakazuje się lokalizowania 

wolnostojących nośników reklamowych i instalacji telefonii komórkowej. 
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie dopuszcza się 

lokalizowania przedsięwzięć, które w wyniku zalania mogłyby spowodować 
zanieczyszczenie środowiska. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkó w oraz dóbr kultury współczesnej  - 
zachowanie ukształtowania terenu z dopuszczeniem ustaleń z punktu 4.1.g). 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów po dlegaj ących ochronie na 
podstawie odr ębnych przepisów:  

a) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 



b) teren znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana dla którego 
obowiązują zasady zawarte w uchwale nr VI/51/85 W.R.N. w Elblągu opublikowanej 
w Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z dn. 10.07.1985 r. Nr 10, poz. 60; 

c) teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie z decyzją nr 
136/90 z dnia 25.01.1990 r o wpisie do rejestr zabytków układu ruralistycznego Krynicy 
Morskiej. Na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie i ekspozycję walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych naleŜy uzyskać pozwolenie właściwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. 

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:  
a) dostępność drogowa – od drogi wewnętrznej 56.KDW; 
b) wymagania parkingowe – nie ustala się. 

9. Zasady kształtowania infrastruktury:  
a) Zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej; nie dopuszcza się budowy 

własnych studni będących jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę. 
b) Odprowadzenie ścieków komunalnych – do miejskiej mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni ścieków. 
c) Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych – powierzchniowo, teren do 

zdrenowania; odprowadzenie wód gruntowych – drenaŜowych, odciekowych i 
opadowych do rowu melioracyjnego, a następnie poprzez zlokalizowane na terenie 
przepompownię deszczową bezpośrednio do Zalewu Wiślanego poprzez kanały 
deszczowe uzbrojone w klapy zwrotne. 

d) Elektryczność – z sieci elektroenergetycznej. 
e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala się. 
f) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub 

odzysku. 
10. Stawka procentowa – 0%. 
11. Informacje i postulaty nie b ędące ustaleniami planu – nie ustala się. 
 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 
1. Oznaczenie terenu: 6.It  
2. Powierzchnia: 0,19 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny wałów przeciwpowodziowych. 
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowani a terenu:  

4.1. Warunki urbanistyczne: 
a) wielkość działki – nie ustala się; 
b) powierzchnia zabudowy– zakaz zabudowy; 
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala się; 
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – nie ustala się; 
e) forma zabudowy – nie ustala się; 
f) mała architektura – nie ustala się; 
g) inne: 

− przestrzeganie warunków obowiązujących na wałach - zgodnie z przepisami w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 
gospodarki wodnej i ich usytuowanie. 

− parametry wału dostosować do potrzeb ochrony przeciwpowodziowej 
uwzględniającej prognozowaną zmianę klimatu, a w tym wzrost poziomu morza 
(sugerowana wysokość korony wału +3,5 m n.p.m.); 

− ciąg pieszy na koronie wału przeciwpowodziowego. 
4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala się. 
4.3. ZagroŜenia i ograniczenia: 

a) na całym terenie ustanawia się słuŜebność przejazdu i dostępu w celu kontynuowania 
działalności statutowej właściwego terytorialnie urzędu morskiego;  

b) obszar potencjalnego zagroŜenia powodziowego; 
4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - zakazuje się lokalizowania 

wolnostojących nośników reklamowych i instalacji telefonii komórkowej. 
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie dopuszcza się 

lokalizowania przedsięwzięć, które w wyniku zalania mogłyby spowodować 
zanieczyszczenie środowiska. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkó w oraz dóbr kultury współczesnej  - 
zachowanie ukształtowania terenu z dopuszczeniem ustaleń z punktu 4.1.g). 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów po dlegaj ących ochronie na 
podstawie odr ębnych przepisów:  

a) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 

b) teren znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana dla którego 
obowiązują zasady zawarte w uchwale nr VI/51/85 W.R.N. w Elblągu opublikowanej 
w Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z dn. 10.07.1985 r. Nr 10, poz. 60; 

c) teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie z decyzją nr 
136/90 z dnia 25.01.1990 r o wpisie do rejestr zabytków układu ruralistycznego Krynicy 
Morskiej. Na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie i ekspozycję walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych naleŜy uzyskać pozwolenie właściwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. 

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:  
a) dostępność drogowa – od drogi wewnętrznej 56.KDW poprzez ciąg pieszy 

zlokalizowany na terenie 5.ZP; 
b) wymagania parkingowe – nie ustala się. 

9. Zasady kształtowania infrastruktury:  
a) Zaopatrzenie w wodę – nie ustala się. 
b) Odprowadzenie ścieków komunalnych – nie ustala się. 



c) Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych – powierzchniowo. 
d) Elektryczność – z sieci elektroenergetycznej. 
e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala się. 
f) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub 

odzysku. 
10. Stawka procentowa – 0%. 
11. Informacje i postulaty nie b ędące ustaleniami planu – nie ustala się. 
 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 
1. Oznaczenie terenu: 7.WM  
2. Powierzchnia: 0,28 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny morskich wód wewnętrznych – nie objęte ustaleniami planu. 
 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 
1. Oznaczenie terenu: 8.Ut,U  
2. Powierzchnia: 0,48 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny infrastruktury technicznej związanej z obsługą portu 

(nabrzeŜa, bulwary), tereny zabudowy usługowej; 
dopuszcza się jedynie usługi związane z działalnością portu rybackiego takie jak mała 
gastronomia, targi rybne, warzywne i kwiatowe, wystawy plenerowe oraz handel wyrobami 
artystycznymi. 

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowani a terenu:  
4.1. Warunki urbanistyczne: 

a) wielkość działki – nie ustala się; 
b) powierzchnia zabudowy – do 10%; 
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala się; 
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu; 
e) forma zabudowy – nie ustala się; 
f) mała architektura: 

− śmietniki – wbudowane lub wolno stojące, zadaszone o wielkości dostosowanej 
do wymogów segregacji odpadów; 

− dopuszcza się oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, nawiązujące do 
formy i stylu zabudowy; 

− dopuszcza się ogrodzenia aŜurowe o wysokości do 1,5 m z wykluczeniem 
betonowych; 

g) inne: 
− nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, 

urządzania i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej 
uchwały; 

− miejsce docelowej realizacji przegrody przeciwpowodziowej według rysunku planu 
o konstrukcji umoŜliwiającej podwyŜszanie odpowiednio do wzrostu poziomu 
morza i wysokości nie niŜszej niŜ rzędna terenu, na którym jest zlokalizowana; w 
konstrukcji przegrody zapewnić moŜliwość wjazdu na teren; 

− zagospodarowanie terenu na obszarze bezpośredniego zagroŜenia 
powodziowego na rzędnej uwzględniającej najwyŜszy z wielolecia stan wody w 
Zalewie Wiślanym oraz wartość falowania i rozkołysu akwenu - określone przez 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - podniesienie terenu do rzędnej 
minimum +1,60 m n.p.m.; 

− lokalizacja otwartych przestrzeni publicznych z zakazem zabudowy przesłaniającej 
oś widokową wzdłuŜ głównego ciągu spacerowego  na przedłuŜeniu ul. 
Bosmańskiej zgodnie z rysunkiem planu. 

4.2. Zasady kształtowania zabudowy: 
a) wysokość zabudowy: 

− ilość kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze  uŜytkowe – do 2; 
− do kalenicy – do 9 m; 

b) szerokość elewacji – nie ustala się; 
c) geometria dachu: 

− kąt nachylenia – od 30 °do 50°; 
− kształt dachu – dwuspadowy; 
− pokrycie – dachówka ceramiczna w kolorze tradycyjnym; 

d) inne - zakazuje się lokalizacji w budynku suteren i piwnic z pomieszczeniami innymi 
niŜ techniczne i gospodarcze. 

4.3. ZagroŜenia i ograniczenia: 
a) na całym terenie ustanawia się słuŜebność przejazdu i dostępu w celu kontynuowania 

działalności statutowej właściwego terytorialnie urzędu morskiego; 
b) obszar bezpośredniego zagroŜenia powodziowego; 



c) teren zagroŜony zalaniem wskutek podniesienia się pierwszego poziomu wody 
podziemnej. 

4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - zakazuje się lokalizowania 
wolnostojących nośników reklamowych i instalacji telefonii komórkowej. 

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie dopuszcza się 
lokalizowania przedsięwzięć, które w wyniku zalania mogłyby spowodować 
zanieczyszczenie środowiska. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkó w oraz dóbr kultury współczesnej : 
a) zachowanie tradycyjnych funkcji portowych i związanego z nimi zagospodarowania 

terenu; 
b) zachowanie ukształtowania terenu z dopuszczeniem ustaleń z punktu 4.1.g); 
c) zachowanie (zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi) i podkreślenie 

zagospodarowaniem osi widokowych ul. Bosmańskiej. 
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów po dlegaj ących ochronie na 

podstawie odr ębnych przepisów:  
a) teren połoŜony jest w granicach morskiego portu rybackiego w Łysicy ustalonych 

w Rozporządzeniu Ministra śeglugi z dnia 18 lutego 1957 r.; wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 

b) teren znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana dla którego 
obowiązują zasady zawarte w uchwale nr VI/51/85 W.R.N. w Elblągu opublikowanej 
w Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z dn. 10.07.1985 r. Nr 10, poz. 60; 

c) teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie z decyzją nr 
136/90 z dnia 25.01.1990 r o wpisie do rejestr zabytków układu ruralistycznego Krynicy 
Morskiej. Na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie i ekspozycję walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych naleŜy uzyskać pozwolenie właściwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami; 

d) teren znajduje się na obszarze bezpośredniego zagroŜenia powodziowego - 
lokalizacja nowych inwestycji wymaga uzyskania zwolnienia z zakazów określonych w 
Prawie Wodnym od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:  
a) dostępność drogowa – od ul. Bosmańskiej i drogi dojazdowej 49.KD-D; 
b) wymagania parkingowe: 

− w zabudowie usługowej – 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni uŜytkowej; 
− w zabudowie usługowej z zakresu gastronomii - 3 miejsca parkingowe na 10 

miejsc konsumpcyjnych. 
9. Zasady kształtowania infrastruktury:  

a) Zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej; nie dopuszcza się budowy 
własnych studni będących jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę. 

b) Odprowadzenie ścieków komunalnych – do miejskiej mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków. 

c) Odprowadzenie wód opadowych – po oczyszczeniu w separatorach substancji 
ropopochodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), bezpośrednio do Zalewu 
Wiślanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy zwrotne i pompy do 
odwodnienia terenu w okresach podwyŜszonego poziomu wody w Zalewie Wiślanym 
lub do miejskiej kanalizacji deszczowej. 

d) Elektryczność – z sieci elektroenergetycznej. 
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicznych źródeł ciepła; dopuszcza 

się dogrzewanie poprzez kominki opalane drewnem. 
f) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub 

odzysku. 
10. Stawka procentowa – 0%. 
11. Informacje i postulaty nie b ędące ustaleniami planu – nie ustala się. 
 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 
1. Oznaczenie terenu: 9.U  
2. Powierzchnia: 0,40 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny zabudowy usługowej. 
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowani a terenu:  

4.1. Warunki urbanistyczne: 
a) wielkość działki – nie mniejsza niŜ w stanie istniejącym; 
b) powierzchnia zabudowy: 

− na działce nr 580/1 - do 25%; 
− na pozostałym terenie  - do 50%; 

c) powierzchnia biologicznie czynna: 
− na działce nr 580/1 - nie mniej niŜ 40%; 
− na pozostałym terenie - nie mniej niŜ 20%; 

d) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu; 
e) forma zabudowy – nie ustala się; 
f) mała architektura: 

− śmietniki - wbudowane lub wolno stojące, zadaszone o wielkości dostosowanej do 
wymogów segregacji odpadów; 

− dopuszcza się oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, nawiązujące do 
formy i stylu zabudowy; 

− dopuszcza się ogrodzenia aŜurowe o wysokości do 1,5 m z wykluczeniem 
betonowych; 

g) inne: 
− nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, 

urządzania i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej 
uchwały; 

− realizacja zabudowy (poziomu posadowienia parteru) na wysokości rzędnej min. 
+1,60 m n.p.m. 

4.2. Zasady kształtowania zabudowy: 
a) wysokość zabudowy: 

− ilość kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze  uŜytkowe – do 3 z wyjątkiem 
istniejącej zabudowy czterokondygnacyjnej na działce nr 579/2, której wysokość 
uznaje się za zgodną z planem; 

− do kalenicy – do 12 m; 
b) szerokość elewacji – nie ustala się; 
c) geometria dachu: 

− kąt nachylenia – od 30 °do 50°; 
− kształt dachu – dwuspadowy; 
− pokrycie – dachówka ceramiczna w kolorze tradycyjnym; 

d) inne - zakazuje się lokalizacji w budynku suteren i piwnic z pomieszczeniami innymi 
niŜ techniczne i gospodarcze. 

4.3. ZagroŜenia i ograniczenia: 
a) obszar potencjalnego zagroŜenia powodziowego; 
b) teren zagroŜony zalaniem wskutek podniesienia się pierwszego poziomu wody 

podziemnej; 
c) zagospodarowanie terenu w odległości 7,5 m od osi istniejącej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 15 kV  po uzgodnieniu z gestorem sieci. 
4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - zakazuje się lokalizowania 

wolnostojących nośników reklamowych i instalacji telefonii komórkowej. 
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie dopuszcza się 

lokalizowania przedsięwzięć, które w wyniku zalania mogłyby spowodować 
zanieczyszczenie środowiska. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkó w oraz dóbr kultury współczesnej : 



a) budynek hotelu Kahlberg - ochrona bryły, gabarytów, rodzaju pokrycia dachowego, 
oryginalnego detalu; 

b) aleja lipowa wzdłuŜ ul. Bosmańskiej oraz starodrzew związany z powstaniem hotelu –
ochrona i pielęgnacja; 

c) zachowanie ukształtowania terenu z dopuszczeniem ustaleń z punktu 4.1.g). 
d) likwidacja zabudowy tymczasowej i substandardowej deprecjonującej walory 

przestrzeni chronionej. 
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów po dlegaj ących ochronie na 

podstawie odr ębnych przepisów:  
a) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 

uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 

b) teren znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana dla którego 
obowiązują zasady zawarte w uchwale nr VI/51/85 W.R.N. w Elblągu opublikowanej 
w Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z dn. 10.07.1985 r. Nr 10, poz. 60; 

c) teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie z decyzją nr 
136/90 z dnia 25.01.1990 r o wpisie do rejestr zabytków układu ruralistycznego Krynicy 
Morskiej. Na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie i ekspozycję walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych naleŜy uzyskać pozwolenie właściwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. 

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:  
a) dostępność drogowa – od ul. Bosmańskiej i drogi dojazdowej 49.KD-D; zakazuje się 

bezpośredniego wjazdu od ul. Gdańskiej 
b) wymagania parkingowe: 

− w hotelach i zabudowie pensjonatowej - 1 miejsce parkingowe na 1 pokój lub 
apartament; 

− w zabudowie usługowej – 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni uŜytkowej; 
− w zabudowie usługowej z zakresu gastronomii - 3 miejsca parkingowe na 10 

miejsc konsumpcyjnych. 
9. Zasady kształtowania infrastruktury:  

a) Zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej; nie dopuszcza się budowy 
własnych studni będących jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę. 

b) Odprowadzenie ścieków komunalnych – do miejskiej mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków. 

c) Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych – po oczyszczeniu w separatorach 
substancji ropopochodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych) do miejskiej 
kanalizacji deszczowej.  

d) Elektryczność – z sieci elektroenergetycznej. 
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicznych źródeł ciepła; dopuszcza 

się dogrzewanie poprzez kominki opalane drewnem. 
f) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub 

odzysku. 
10. Stawka procentowa – 30%. 
11. Informacje i postulaty nie b ędące ustaleniami planu:  

a) zaleca się likwidację lub rekompozycję obiektów oznaczonych na rysunku planu; 
b) zaleca się wymianę napowietrznej linii średniego napięcia na linię kablową. 

 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 
1. Oznaczenie terenu: 10.MU  
2. Powierzchnia: 1,21 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, mieszkaniowej lub 

usługowej. 
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowani a terenu:  

4.1. Warunki urbanistyczne: 
a) wielkość działki – nie mniejsza niŜ w stanie istniejącym, z wyjątkiem części działki 

582/1, której dopuszcza się podział na działki nie mniejsze niŜ 1200 m2; 
b) powierzchnia zabudowy– do 25% z wyjątkiem terenu stanowiącego część działki nr 

585 dla którego nie ustala się; 
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niŜ 50% z wyjątkiem terenu 

stanowiącego część działki nr 585 dla którego nie ustala się; 
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – warunkowana przebiegiem istniejącego kolektora 

kanalizacji sanitarnej, w odległości nie mniejszej niŜ 2 m od osi kolektora i zgodnie 
z rysunkiem planu; 

e) forma zabudowy – wolno stojąca, dopuszcza się łączenie zabudowy wzdłuŜ drogi 
dojazdowej 45.KD-D; 

f) mała architektura: 
− śmietniki - wbudowane lub wolno stojące, zadaszone o wielkości dostosowanej do 

wymogów segregacji odpadów; 
− dopuszcza się oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, nawiązujące do 

formy i stylu zabudowy; 
− dopuszcza się ogrodzenia aŜurowe o wysokości do 1,5 m z wykluczeniem 

betonowych; 
g) inne: 

− nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, 
urządzania i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej 
uchwały; 

− realizacja zabudowy (poziomu posadowienia parteru) na wysokości rzędnej min. 
+1,60 m n.p.m.; 

− na działce nr 585 dopuszcza się lokalizację zabudowy na granicy między działkami 
nr 585 i 584; 

− usługi minimum w parterach budynków zlokalizowanych wzdłuŜ drogi dojazdowej  
45.KD-D; 

− nie dopuszcza się lokalizacji więcej niŜ jednego budynku na działce, 
uŜytkowanego zgodnie z przeznaczeniem terenu; nie dotyczy to jednego budynku 
towarzyszącego zabudowie podstawowej, stanowiącego jej uzupełnienie o 
pomieszczenia techniczne i gospodarcze. 

4.2. Zasady kształtowania zabudowy: 
a) wysokość zabudowy: 

− ilość kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze  uŜytkowe – do 3; 
− do kalenicy – do 12 m; 

b) szerokość elewacji – nie ustala się; 
c) geometria dachu: 

− kąt nachylenia – od 30 °do 50°; 
− kształt dachu – dwuspadowy; 
− pokrycie – dachówka ceramiczna w kolorze tradycyjnym; 

d) inne: 
− zasady kształtowania zabudowy zawarte w punkcie 4.2. a) niniejszej karty terenu 

nie dotyczą budynku towarzyszącego zabudowie podstawowej, dla którego 
ogranicza się wysokość do 5 m; 



− zakazuje się lokalizacji w budynku suteren i piwnic z pomieszczeniami innymi niŜ 
techniczne i gospodarcze. 

4.3. ZagroŜenia i ograniczenia: 
a) obszar potencjalnego zagroŜenia powodziowego; 
b) teren zagroŜony zalaniem wskutek podniesienia się pierwszego poziomu wody 

podziemnej; 
c) zagospodarowanie terenu w odległości 7,5 m od osi istniejącej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 15 kV  po uzgodnieniu z gestorem sieci. 
4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - zakazuje się lokalizowania 

wolnostojących nośników reklamowych i instalacji telefonii komórkowej. 
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie dopuszcza się 

lokalizowania przedsięwzięć, które w wyniku zalania mogłyby spowodować 
zanieczyszczenie środowiska. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkó w oraz dóbr kultury współczesnej : 
a) budynek przy ul. Gdańskiej 118/120 – ochrona bryły, gabarytów, rodzaju pokrycia 

dachowego, oryginalnego detalu (drewniany szalunek szczytów); rewaloryzacja 
werand; 

b) zachowanie ukształtowania terenu z dopuszczeniem ustaleń z punktu 4.1.g); 
c) dostosowanie form współczesnej zabudowy (proporcje rzutu do wysokości budynku, 

dach dwuspadowy, układ kalenicowy wzdłuŜ ul. Gdańskiej) do charakteru tradycyjnej 
zabudowy wsi Lipa; 

d) likwidacja zabudowy tymczasowej i substandardowej deprecjonującej walory 
przestrzeni chronionej. 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów po dlegaj ących ochronie na 
podstawie odr ębnych przepisów:  

a) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 

b) teren znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana dla którego 
obowiązują zasady zawarte w uchwale nr VI/51/85 W.R.N. w Elblągu opublikowanej 
w Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z dn. 10.07.1985 r. Nr 10, poz. 60; 

c) teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie z decyzją nr 
136/90 z dnia 25.01.1990 r o wpisie do rejestr zabytków układu ruralistycznego Krynicy 
Morskiej. Na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie i ekspozycję walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych naleŜy uzyskać pozwolenie właściwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. 

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:  
a) dostępność drogowa – od dróg dojazdowych 45.KD-D i 49.KD-D; zakazuje się 

bezpośredniego wjazdu od ul. Gdańskiej; 
b) wymagania parkingowe: 

− w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na 1 dom; 
− w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie 

oraz dodatkowo 1 miejsce postojowe na 5 mieszkań; 
− w zabudowie jednorodzinnej z pokojami gościnnymi – 1 miejsce parkingowe na 

1 pokój; 
− w hotelach i zabudowie pensjonatowej - 1 miejsce parkingowe na 1 pokój lub 

apartament; 
− w zabudowie usługowej – 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni uŜytkowej; 
− w zabudowie usługowej z zakresu gastronomii - 3 miejsca parkingowe na 10 

miejsc konsumpcyjnych. 
9. Zasady kształtowania infrastruktury:  

a) Zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej; nie dopuszcza się budowy 
własnych studni będących jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę. 



b) Odprowadzenie ścieków komunalnych – do miejskiej mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków. 

c) Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych – teren do zdrenowania; odprowadzenie 
wód gruntowych – drenaŜowych, odciekowych i opadowych do miejskiej sieci 
kanalizacji deszczowej. 

d) Elektryczność – z sieci elektroenergetycznej. 
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicznych źródeł ciepła; dopuszcza 

się dogrzewanie poprzez kominki opalane drewnem. 
f) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub 

odzysku. 
10. Stawka procentowa – 30%. 
11. Informacje i postulaty nie b ędące ustaleniami planu:  

a) zaleca się likwidację lub rekompozycję obiektów oznaczonych na rysunku planu; 
b) zaleca się wymianę napowietrznej linii średniego napięcia na linię kablową. 

 
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 
OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 

1. Oznaczenie terenu: 11.MU  
2. Powierzchnia: 0,47 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, mieszkaniowej lub 

usługowej. 
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowani a terenu:  

4.1. Warunki urbanistyczne: 
a) wielkość działki – nie mniejsza niŜ w stanie istniejącym; 
b) powierzchnia zabudowy – do 25%; 
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niŜ 50%; 
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – warunkowana przebiegiem istniejącego kolektora 

kanalizacji sanitarnej, w odległości nie mniejszej niŜ 2 m od osi kolektora i zgodnie 
z rysunkiem planu; 

e) forma zabudowy – wolno stojąca, dopuszcza się łączenie zabudowy wzdłuŜ drogi 
dojazdowej 45.KD-D; 

f) mała architektura: 
− śmietniki - wbudowane lub wolno stojące, zadaszone o wielkości dostosowanej do 

wymogów segregacji odpadów; 
− dopuszcza się oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, nawiązujące do 

formy i stylu zabudowy; 
− dopuszcza się ogrodzenia aŜurowe o wysokości do 1,5 m z wykluczeniem 

betonowych; 
g) inne: 

− nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, 
urządzania i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej 
uchwały; 

− realizacja zabudowy (poziomu posadowienia parteru) na wysokości rzędnej min. 
+1,60 m n.p.m.; 

− usługi minimum w parterach budynków zlokalizowanych wzdłuŜ drogi dojazdowej  
45.KD-D; 

− nie dopuszcza się lokalizacji więcej niŜ jednego budynku na działce, 
uŜytkowanego zgodnie z przeznaczeniem terenu; nie dotyczy to jednego budynku 
towarzyszącego zabudowie podstawowej, stanowiącego jej uzupełnienie o 
pomieszczenia techniczne i gospodarcze. 

4.2. Zasady kształtowania zabudowy: 
a) wysokość zabudowy: 

− ilość kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze  uŜytkowe – do 3; 
− do kalenicy – do 12 m; 



b) szerokość elewacji – nie ustala się; 
c) geometria dachu: 

− kąt nachylenia – od 30° do 50°; 
− kształt dachu – dwuspadowy; 
− pokrycie – dachówka ceramiczna w kolorze tradycyjnym; 

d) inne: 
− zasady kształtowania zabudowy zawarte w punkcie 4.2. a) niniejszej karty terenu 

nie dotyczą budynku towarzyszącego zabudowie podstawowej, dla którego 
ogranicza się wysokość do 5 m; 

− zakazuje się lokalizacji w budynku suteren i piwnic z pomieszczeniami innymi niŜ 
techniczne i gospodarcze. 

4.3. ZagroŜenia i ograniczenia: 
a) obszar potencjalnego zagroŜenia powodziowego; 
b) teren zagroŜony zalaniem wskutek podniesienia się pierwszego poziomu wody 

podziemnej; 
c) zagospodarowanie terenu w odległości 7,5 m od osi istniejącej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 15 kV  po uzgodnieniu z gestorem sieci. 
4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - zakazuje się lokalizowania 

wolnostojących nośników reklamowych i instalacji telefonii komórkowej. 
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie dopuszcza się 

lokalizowania przedsięwzięć, które w wyniku zalania mogłyby spowodować 
zanieczyszczenie środowiska. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkó w oraz dóbr kultury współczesnej : 
a) zachowanie ukształtowania terenu z dopuszczeniem ustaleń z punktu 4.1.g); 
b) dostosowanie form współczesnej zabudowy (proporcje rzutu do wysokości budynku, 

dach dwuspadowy, układ kalenicowy wzdłuŜ ul. Gdańskiej) do charakteru tradycyjnej 
zabudowy wsi Lipa. 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów po dlegaj ących ochronie na 
podstawie odr ębnych przepisów:  

a) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 

b) teren znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana dla którego 
obowiązują zasady zawarte w uchwale nr VI/51/85 W.R.N. w Elblągu opublikowanej 
w Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z dn. 10.07.1985 r. Nr 10, poz. 60; 

c) teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie z decyzją nr 
136/90 z dnia 25.01.1990 r o wpisie do rejestr zabytków układu ruralistycznego Krynicy 
Morskiej. Na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie i ekspozycję walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych naleŜy uzyskać pozwolenie właściwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami.   

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:  
a) dostępność drogowa – od dróg dojazdowych 45.KD-D i 49.KD-D; zakazuje się 

bezpośredniego wjazdu od ul. Gdańskiej; 
b) wymagania parkingowe: 

− w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na 1 dom; 
− w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie 

oraz dodatkowo 1 miejsce postojowe na 5 mieszkań; 
− w zabudowie jednorodzinnej z pokojami gościnnymi – 1 miejsce parkingowe na 

1 pokój; 
− w hotelach i zabudowie pensjonatowej - 1 miejsce parkingowe na 1 pokój lub 

apartament; 
− w zabudowie usługowej – 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni uŜytkowej; 
− w zabudowie usługowej z zakresu gastronomii - 3 miejsca parkingowe na 10 

miejsc konsumpcyjnych. 



9. Zasady kształtowania infrastruktury:  
a) Zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej; nie dopuszcza się budowy 

własnych studni będących jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę. 
b) Odprowadzenie ścieków komunalnych – do miejskiej mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni ścieków. 
c) Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych – teren do zdrenowania; odprowadzenie 

wód gruntowych – drenaŜowych, odciekowych i opadowych do miejskiej sieci 
kanalizacji deszczowej. 

d) Elektryczność – z sieci elektroenergetycznej. 
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicznych źródeł ciepła; dopuszcza 

się dogrzewanie poprzez kominki opalane drewnem. 
f) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub 

odzysku. 
10. Stawka procentowa – 30%. 
11. Informacje i postulaty nie b ędące ustaleniami planu – zaleca się wymianę napowietrznej 

linii średniego napięcia na linię kablową. 
 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 
1. Oznaczenie terenu: 12.Up  
2. Powierzchnia: 0,39 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny parkingów ogólnodostępnych. 
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowani a terenu:  

4.1. Warunki urbanistyczne: 
a) wielkość działki – nie ustala się; 
b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy; 
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala się; 
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – nie ustala się; 
e) forma zabudowy – nie ustala się; 
f) mała architektura: 

− śmietniki – wbudowane lub wolno stojące, zadaszone o wielkości dostosowanej do 
wymogów segregacji odpadów; 

− dopuszcza się oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, nawiązujące do 
formy i stylu zabudowy; 

− dopuszcza się ogrodzenia aŜurowe o wysokości do 1,5 m z wykluczeniem 
betonowych; 

g) inne: 
− nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, 

urządzania i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej 
uchwały; 

− miejsce docelowej realizacji przegrody przeciwpowodziowej według rysunku planu 
o konstrukcji umoŜliwiającej podwyŜszanie odpowiednio do wzrostu poziomu 
morza i wysokości nie niŜszej niŜ rzędna terenu, na którym jest zlokalizowana; w 
konstrukcji przegrody zapewnić moŜliwość wjazdu na teren; 

− lokalizacja ogólnodostępnego ciągu pieszego, którego orientacyjny przebieg 
przedstawiono na rysunku planu; 

− zagospodarowanie terenu na obszarze bezpośredniego zagroŜenia 
powodziowego na rzędnej uwzględniającej najwyŜszy z wielolecia stan wody w 
Zalewie Wiślanym oraz wartość falowania i rozkołysu akwenu - określone przez 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - podniesienie terenu do rzędnej 
minimum +1,60 m n.p.m.; 

− lokalizacja przepompowni wód deszczowych i urządzeń podczyszczających; 
− na istniejącym kolektorze deszczowym montaŜ urządzenia oczyszczającego; 
− dopuszcza się lokalizację miejskiej stacji transformatorowej. 

4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala się. 
4.3. ZagroŜenia i ograniczenia: 

a) obszar bezpośredniego zagroŜenia powodziowego; 
b) teren zagroŜony zalaniem wskutek podniesienia się pierwszego poziomu wody 

podziemnej; 
c) na całym terenie  ustanawia się słuŜebność przejazdu i dostępu w celu kontynuowania 

działalności statutowej właściwego terytorialnie urzędu morskiego; 
d) zagospodarowanie terenu w odległości 7,5 m od osi istniejącej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 15 kV  po uzgodnieniu z gestorem sieci. 
4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - zakazuje się lokalizowania 

wolnostojących nośników reklamowych i instalacji telefonii komórkowej. 
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie dopuszcza się 

lokalizowania przedsięwzięć, które w wyniku zalania mogłyby spowodować 
zanieczyszczenie środowiska. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkó w oraz dóbr kultury współczesnej  - 
zachowanie ukształtowania terenu z dopuszczeniem ustaleń z punktu 4.1.g). 



7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów po dlegaj ących ochronie na 
podstawie odr ębnych przepisów:  

a) fragment terenu połoŜony jest w granicach morskiego portu rybackiego w Łysicy 
ustalonych w Rozporządzeniu Ministra śeglugi z dnia 18 lutego 1957 r.; wszelkie 
zmiany sposobu uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z 
właściwym terytorialnie organem administracji morskiej; 

b) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 

c) teren znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana dla którego 
obowiązują zasady zawarte w uchwale nr VI/51/85 W.R.N. w Elblągu opublikowanej 
w Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z dn. 10.07.1985 r. Nr 10, poz. 60; 

d) teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie z decyzją 
nr 136/90 z dnia 25.01.1990 r o wpisie do rejestr zabytków układu ruralistycznego 
Krynicy Morskiej. Na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie i ekspozycję 
walorów zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych naleŜy uzyskać pozwolenie 
właściwego konserwatora zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

e) teren znajduje się na obszarze bezpośredniego zagroŜenia powodziowego - 
lokalizacja nowych inwestycji wymaga uzyskania zwolnienia z zakazów określonych w 
Prawie Wodnym od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:  
a) dostępność drogowa – od drogi dojazdowej 49.KD-D; zakazuje się bezpośredniego 

wjazdu od ul. Gdańskiej; 
b) wymagania parkingowe – nie ustala się. 

9. Zasady kształtowania infrastruktury:  
a) Zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej; nie dopuszcza się budowy 

własnych studni będących jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę. 
b) Odprowadzenie ścieków komunalnych – do miejskiej mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni ścieków. 
c) Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych – po oczyszczeniu w separatorach 

substancji ropopochodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), bezpośrednio 
do Zalewu Wiślanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy zwrotne i pompy 
do odwodnienia terenu w okresach podwyŜszonego poziomu wody w Zalewie 
Wiślanym lub do miejskiej kanalizacji deszczowej. 

d) Elektryczność – z sieci elektroenergetycznej. 
e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala się. 
f) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub 

odzysku. 
10. Stawka procentowa – 0%. 
11. Informacje i postulaty nie b ędące ustaleniami planu – zaleca się wymianę napowietrznej 

linii średniego napięcia na linię kablową. 
 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 
1. Oznaczenie terenu: 13.MU  
2. Powierzchnia: 0,37 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, mieszkaniowej lub 

usługowej. 
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowani a terenu:  

4.1. Warunki urbanistyczne: 
a) wielkość działki – jak w stanie istniejącym; 
b) powierzchnia zabudowy – do 20%; 
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niŜ 60%; 
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu; 
e) forma zabudowy – wolno stojąca; 
f) mała architektura: 

− śmietniki - wbudowane lub wolno stojące, zadaszone o wielkości dostosowanej do 
wymogów segregacji odpadów; 

− dopuszcza się oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, nawiązujące do 
formy i stylu zabudowy; 

− dopuszcza się ogrodzenia aŜurowe o wysokości do 1,5 m z wykluczeniem 
betonowych; 

g) inne: 
− nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, 

urządzania i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej 
uchwały; 

− realizacja zabudowy (poziomu posadowienia parteru) na wysokości rzędnej min. 
+1,60 m n.p.m.; 

− strefa ochrony wału przeciwpowodziowego w odległości 50 m od stopy wału – 
zabrania się wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, 
dołów oraz rowów, a w odległości mniejszej niŜ 3 m od stopy wału zabrania się 
uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów. 

4.2. Zasady kształtowania zabudowy: 
a) wysokość zabudowy: 

− ilość kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze  uŜytkowe – do 2; 
− do kalenicy – do 9 m; 

b) szerokość elewacji – nie ustala się; 
c) geometria dachu: 

− kąt nachylenia – od 30 °do 50°; 
− kształt dachu – dwuspadowy; 
− pokrycie – dachówka ceramiczna w kolorze tradycyjnym; 

d) inne - zakazuje się lokalizacji w budynku suteren i piwnic z pomieszczeniami innymi 
niŜ techniczne i gospodarcze. 

4.3. ZagroŜenia i ograniczenia: 
a) obszar potencjalnego zagroŜenia powodziowego; 
b) na całym terenie  ustanawia się słuŜebność przejazdu i dostępu w celu kontynuowania 

działalności statutowej właściwego terytorialnie urzędu morskiego; 
c) teren zagroŜony zalaniem wskutek podniesienia się pierwszego poziomu wody 

podziemnej. 
4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - zakazuje się lokalizowania 

wolnostojących nośników reklamowych i instalacji telefonii komórkowej. 
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie dopuszcza się 

lokalizowania przedsięwzięć, które w wyniku zalania mogłyby spowodować 
zanieczyszczenie środowiska; 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkó w oraz dóbr kultury współczesnej  - 
zachowanie ukształtowania terenu z dopuszczeniem ustaleń z punktu 4.1.g). 



7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów po dlegaj ących ochronie na 
podstawie odr ębnych przepisów:  

a) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 

b) teren znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana dla którego 
obowiązują zasady zawarte w uchwale nr VI/51/85 W.R.N. w Elblągu opublikowanej 
w Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z dn. 10.07.1985 r. Nr 10, poz. 60; 

c) teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie z decyzją nr 
136/90 z dnia 25.01.1990 r o wpisie do rejestr zabytków układu ruralistycznego Krynicy 
Morskiej. Na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie i ekspozycję walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych naleŜy uzyskać pozwolenie właściwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. 

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:  
a) dostępność drogowa – od drogi dojazdowej 49.KD-D i drogi wewnętrznej 57.KDW; 
b) wymagania parkingowe: 

− w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na 1 dom; 
− w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie 

oraz dodatkowo 1 miejsce postojowe na 5 mieszkań; 
− w zabudowie jednorodzinnej z pokojami gościnnymi – 1 miejsce parkingowe na 

1 pokój; 
− w hotelach i zabudowie pensjonatowej - 1 miejsce parkingowe na 1 pokój lub 

apartament; 
− w zabudowie usługowej – 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni uŜytkowej; 
− w zabudowie usługowej z zakresu gastronomii - 3 miejsca parkingowe na 10 

miejsc konsumpcyjnych. 
9. Zasady kształtowania infrastruktury:  

a) Zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej; nie dopuszcza się budowy 
własnych studni będących jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę. 

b) Odprowadzenie ścieków komunalnych – do miejskiej mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków. 

c) Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych – teren do zdrenowania; odprowadzenie 
wód gruntowych – drenaŜowych, odciekowych i opadowych do miejskiej sieci 
kanalizacji deszczowej. 

d) Elektryczność – z sieci elektroenergetycznej. 
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicznych źródeł ciepła; dopuszcza 

się dogrzewanie poprzez kominki opalane drewnem. 
f) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub 

odzysku. 
10. Stawka procentowa – 30%. 
11. Informacje i postulaty nie b ędące ustaleniami planu – nie ustala się. 
 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 
1. Oznaczenie terenu: 14.US/MU  
2. Powierzchnia: 2,92 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny usług sportu, rekreacji oraz obsługi turystyki, dopuszcza się 

zabudowę mieszkaniowo-usługową lub usługową. 
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowani a terenu:  

4.1. Warunki urbanistyczne: 
a) wielkość działki – nie mniejsza niŜ w stanie istniejącym a dla części działki nr 582/1 nie 

mniejsza niŜ 2000 m2; 
b) powierzchnia zabudowy – do 12%; 
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niŜ 70%; 
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu; 
e) forma zabudowy – wolno stojąca; 
f) mała architektura: 

− śmietniki - dla terenów sportu i rekreacji przenośne, w formie dostosowanej do 
zagospodarowania terenu; dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
wbudowane lub wolno stojące, zadaszone o wielkości dostosowanej do wymogów 
segregacji odpadów; 

− dopuszcza się oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, nawiązujące do 
formy i stylu zabudowy; 

− dopuszcza się ogrodzenia aŜurowe o wysokości do 1,5 m z wykluczeniem 
betonowych, dopuszcza się lokalizację ogrodzeń w odległości 3,0 m od rowu 
melioracyjnego; 

g) inne: 
− nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uŜytkowania 

terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej uchwały; 
− realizacja zabudowy (poziomu posadowienia parteru) na wysokości rzędnej min. 

+1,60 m n.p.m.; 
− na działce nr 585 dopuszcza się lokalizację zabudowy na granicy między działkami 

nr 585 i 584; 
− strefa ochrony wału przeciwpowodziowego w odległości 50 m od stopy wału – 

zabrania się wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, 
dołów oraz rowów, a w odległości mniejszej niŜ 3 m od stopy wału zabrania się 
uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów; 

− nie dopuszcza się lokalizacji więcej niŜ jednego budynku na działce, 
uŜytkowanego zgodnie z przeznaczeniem terenu; nie dotyczy to jednego budynku 
towarzyszącego zabudowie podstawowej, stanowiącego jej uzupełnienie o 
pomieszczenia techniczne i gospodarcze oraz usługowe; 

− lokalizacja rurociągu drenaŜowego do odwodnienia terenu wzdłuŜ wału 
przeciwpowodziowego i przy granicy z terenem 15.U,Ut; 

− ustala się dojazd wzdłuŜ wału przeciwpowodziowego dla konserwacji tego wału i 
urządzeń infrastruktury technicznej. 

4.2. Zasady kształtowania zabudowy: 
a) wysokość zabudowy: 

− ilość kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze  uŜytkowe – do 2; 
− do kalenicy – do 9 m; 

b) szerokość elewacji: 
− płd. – wsch. – do 12 m; 
− pn. – zach. – do 12 m. 

c) geometria dachu: 
− kąt nachylenia – od 30 °do 50°; 
− kształt dachu – dwuspadowy; 



− pokrycie – dachówka ceramiczna w kolorze tradycyjnym; 
d) inne: 

− zasady kształtowania zabudowy zawarte w punkcie 4.2. a),b) niniejszej karty 
terenu nie dotyczą budynku towarzyszącego zabudowie podstawowej, dla którego 
ogranicza się wysokość do 5 m; 

− zakazuje się lokalizacji w budynku suteren i piwnic z pomieszczeniami innymi niŜ 
techniczne i gospodarcze. 

4.3. ZagroŜenia i ograniczenia: 
a) na całym terenie ustanawia się słuŜebność przejazdu i dostępu w celu kontynuowania 

działalności statutowej właściwego terytorialnie urzędu morskiego; 
b) obszar potencjalnego zagroŜenia powodziowego; 
c) teren zagroŜony zalaniem wskutek podniesienia się pierwszego poziomu wody 

podziemnej. 
4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - zakazuje się lokalizowania 

wolnostojących nośników reklamowych i instalacji telefonii komórkowej. 
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

a) zagospodarowanie pasa terenu wzdłuŜ brzegu Zalewu Wiślanego zielenią urządzoną;  
b) nie dopuszcza się lokalizowania przedsięwzięć, które w wyniku zalania mogłyby 

spowodować zanieczyszczenie środowiska. 
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkó w oraz dóbr kultury współczesnej : 

a) strefa ochrony ekspozycji od strony Zalewu Wiślanego wyłączona z zabudowy 
obiektami kubaturowymi – według nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu; dopuszcza się sezonowe zagospodarowanie poza strefą ochrony 
wału przeciwpowodziowego w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków i z 
właściwym terytorialnie organem administracji morskiej; 

b) zachowanie ukształtowania terenu z dopuszczeniem ustaleń z punktu 4.1.g). 
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów po dlegaj ących ochronie na 

podstawie odr ębnych przepisów:  
a) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 

uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 

b) teren znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana dla którego 
obowiązują zasady zawarte w uchwale nr VI/51/85 W.R.N. w Elblągu opublikowanej 
w Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z dn. 10.07.1985 r. Nr 10, poz. 60; 

c) teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie z decyzją nr 
136/90 z dnia 25.01.1990 r o wpisie do rejestr zabytków układu ruralistycznego Krynicy 
Morskiej. Na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie i ekspozycję walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych naleŜy uzyskać pozwolenie właściwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. 

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:  
a) dostępność drogowa – od drogi dojazdowej 49.KD-D; 
b) wymagania parkingowe: 

− w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na 1 dom; 
− w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie 

oraz dodatkowo 1 miejsce postojowe na 5 mieszkań; 
− w zabudowie jednorodzinnej z pokojami gościnnymi – 1 miejsce parkingowe na 

1 pokój; 
− w hotelach i zabudowie pensjonatowej - 1 miejsce parkingowe na 1 pokój lub 

apartament; 
− w zabudowie usługowej – 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni uŜytkowej; 
− w zabudowie usługowej z zakresu gastronomii - 3 miejsca parkingowe na 10 

miejsc konsumpcyjnych; 
− dla terenów sportu i rekreacji - 10 miejsc parkingowych 100 na uŜytkowników. 

9. Zasady kształtowania infrastruktury:  



a) Zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej; nie dopuszcza się budowy 
własnych studni będących jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę. 

b) Odprowadzenie ścieków komunalnych – do miejskiej mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków. 

c) Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych – teren do zdrenowania; odprowadzenie 
wód gruntowych – drenaŜowych, odciekowych i opadowych bezpośrednio do miejskiej 
kanalizacji deszczowej lub do  rurociągu drenaŜowego zlokalizowanego wzdłuŜ rowu 
melioracyjnego, a następnie do miejskiej kanalizacji deszczowej. 

d) Elektryczność – z sieci elektroenergetycznej. 
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicznych źródeł ciepła; dopuszcza 

się dogrzewanie poprzez kominki opalane drewnem. 
f) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub 

odzysku. 
10. Stawka procentowa – 30%. 
11. Informacje i postulaty nie b ędące ustaleniami planu – proponowane linie nowych 

podziałów parcelacyjnych zgodnie z rysunkiem planu. 
 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 
1. Oznaczenie terenu: 15.U,Ut  
2. Powierzchnia: 0,62 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny zabudowy usługowej, tereny infrastruktury technicznej 

związanej z obsługą portu (nabrzeŜa, bulwary). 
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowani a terenu:  

4.1. Warunki urbanistyczne: 
a) wielkość działki – nie mniej niŜ w stanie istniejącym; 
b) powierzchnia zabudowy – 20%; 
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala się; 
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu; 
e) forma zabudowy – nie ustala się; 
f) mała architektura: 

− śmietniki - wbudowane lub wolno stojące, zadaszone o wielkości dostosowanej do 
wymogów segregacji odpadów;  

− dopuszcza się oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, nawiązujące do 
formy i stylu zabudowy; 

− dopuszcza się ogrodzenia aŜurowe o wysokości do 1,5 m z wykluczeniem 
betonowych; 

g) inne: 
− nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, 

urządzania i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej 
uchwały; 

− zagospodarowanie terenu na obszarze bezpośredniego zagroŜenia 
powodziowego na rzędnej uwzględniającej najwyŜszy z wielolecia stan wody w 
Zalewie Wiślanym oraz wartość falowania i rozkołysu akwenu - określone przez 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - podniesienie terenu do rzędnej 
minimum +1,60 m n.p.m.; 

− miejsce docelowej realizacji przegrody przeciwpowodziowej według rysunku planu 
o konstrukcji umoŜliwiającej podwyŜszanie odpowiednio do wzrostu poziomu 
morza i wysokości nie niŜszej niŜ rzędna terenu, na którym jest zlokalizowana; w 
konstrukcji przegrody zapewnić moŜliwość wjazdu na teren; 

− lokalizacja ogólnodostępnego ciągu pieszego, którego orientacyjny przebieg 
przedstawiono na rysunku planu; 

− dopuszcza się przystosowanie nabrzeŜa do cumowania jachtów. 
4.2. Zasady kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy: 
− ilość kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze  uŜytkowe – do 2; 
− do kalenicy – do 9 m; 

b) szerokość elewacji – nie ustala się; 
c) geometria dachu: 

− kąt nachylenia – od 30 °do 50°; 
− kształt dachu – dwuspadowy; 
− pokrycie – dachówka ceramiczna w kolorze tradycyjnym; 

d) inne - zakazuje się lokalizacji w budynku suteren i piwnic z pomieszczeniami innymi 
niŜ techniczne i gospodarcze. 

4.3. ZagroŜenia i ograniczenia: 
a) obszar bezpośredniego zagroŜenia powodziowego; 
b) na całym terenie ustanawia się słuŜebność przejazdu i dostępu w celu kontynuowania 

działalności statutowej właściwego terytorialnie urzędu morskiego; 
c) teren zagroŜony zalaniem wskutek podniesienia się pierwszego poziomu wody 

podziemnej. 



4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - zakazuje się lokalizowania 
wolnostojących nośników reklamowych i instalacji telefonii komórkowej. 

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie dopuszcza się 
lokalizowania przedsięwzięć, które w wyniku zalania mogłyby spowodować 
zanieczyszczenie środowiska. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkó w oraz dóbr kultury współczesnej  - 
zachowanie ukształtowania terenu z dopuszczeniem ustaleń z punktu 4.1.g). 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów po dlegaj ących ochronie na 
podstawie odr ębnych przepisów:  

a) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 

b) teren znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana dla którego 
obowiązują zasady zawarte w uchwale nr VI/51/85 W.R.N. w Elblągu opublikowanej 
w Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z dn. 10.07.1985 r. Nr 10, poz. 60; 

c) teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie z decyzją nr 
136/90 z dnia 25.01.1990 r o wpisie do rejestr zabytków układu ruralistycznego Krynicy 
Morskiej. Na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie i ekspozycję walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych naleŜy uzyskać pozwolenie właściwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami; 

d) teren znajduje się na obszarze bezpośredniego zagroŜenia powodziowego - 
lokalizacja nowych inwestycji wymaga uzyskania zwolnienia z zakazów określonych w 
Prawie Wodnym od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:  
a) dostępność drogowa – od drogi dojazdowej 49.KD-D; 
b) wymagania parkingowe: 

− w zabudowie usługowej – 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni uŜytkowej; 
− w zabudowie usługowej z zakresu gastronomii - 3 miejsca parkingowe na 10 

miejsc konsumpcyjnych. 
9. Zasady kształtowania infrastruktury:  

a) Zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej; nie dopuszcza się budowy 
własnych studni będących jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę. 

b) Odprowadzenie ścieków komunalnych – do miejskiej mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków. 

c) Odprowadzenie wód opadowych – po oczyszczeniu w separatorach substancji 
ropopochodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), bezpośrednio do Zalewu 
Wiślanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy zwrotne i pompy do 
odwodnienia terenu w okresach podwyŜszonego poziomu wody w Zalewie Wiślanym 
lub do miejskiej kanalizacji deszczowej. 

d) Elektryczność – z sieci elektroenergetycznej. 
e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala się. 
f) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub 

odzysku. 
10. Stawka procentowa – 30%. 
11. Informacje i postulaty nie b ędące ustaleniami planu – nie ustala się. 
 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 
1. Oznaczenie terenu: 16.ZE,PL  
2. Powierzchnia: 0,56 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny zieleni o wiodącej funkcji ekologicznej, w tym plaŜe 

ochronne 
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowani a terenu:  

4.1. Warunki urbanistyczne: 
a) wielkość działki – nie ustala się; 
b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy; 
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niŜ 90%; 
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – nie ustala się; 
e) forma zabudowy – nie ustala się; 
f) mała architektura – nie ustala się; 
g) inne - zakaz lokalizowania obiektów budowlanych z wyjątkiem hydrotechnicznych 

budowli ochronnych i urządzeń infrastruktury technicznej. 
4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala się. 
4.3. ZagroŜenia i ograniczenia: 

a) na całym terenie ustanawia się słuŜebność przejazdu i dostępu w celu kontynuowania 
działalności statutowej właściwego terytorialnie urzędu morskiego; 

b) obszar bezpośredniego zagroŜenia powodziowego; 
c) teren zagroŜony zalaniem wskutek podniesienia się pierwszego poziomu wody 

podziemnej. 
4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - zakazuje się lokalizowania 

wolnostojących nośników reklamowych i instalacji telefonii komórkowej. 
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie dopuszcza się 

lokalizowania przedsięwzięć, które w wyniku zalania mogłyby spowodować 
zanieczyszczenie środowiska. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkó w oraz dóbr kultury współczesnej  – 
nie ustala się. 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów po dlegaj ących ochronie na 
podstawie odr ębnych przepisów:  

a) teren połoŜony jest w granicach morskiego portu rybackiego w Łysicy ustalonych 
w Rozporządzeniu Ministra śeglugi z dnia 18 lutego 1957 r.; wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 

b) teren znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana dla którego 
obowiązują zasady zawarte w uchwale nr VI/51/85 W.R.N. w Elblągu opublikowanej 
w Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z dn. 10.07.1985 r. Nr 10, poz. 60; 

c) teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie z decyzją nr 
136/90 z dnia 25.01.1990 r o wpisie do rejestr zabytków układu ruralistycznego Krynicy 
Morskiej. Na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie i ekspozycję walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych naleŜy uzyskać pozwolenie właściwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami; 

d) teren znajduje się na obszarze bezpośredniego zagroŜenia powodziowego - 
lokalizacja nowych inwestycji wymaga uzyskania zwolnienia z zakazów określonych w 
Prawie Wodnym od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:  
a) dostępność drogowa – od drogi dojazdowej 49.KD-D poprzez teren 15.U,Ut; 
b) wymagania parkingowe – nie ustala się. 

9. Zasady kształtowania infrastruktury:  
a) Zaopatrzenie w wodę – nie ustala się. 
b) Odprowadzenie ścieków komunalnych – nie ustala się. 



c) Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych – powierzchniowo. 
d) Elektryczność – nie ustala się. 
e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala się. 
f) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub 

odzysku. 
10. Stawka procentowa – 0%. 
11. Informacje i postulaty nie b ędące ustaleniami planu – nie ustala się. 
 
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 
OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 

1. Oznaczenie terenu: 17.ZE,PL  
2. Powierzchnia: 0,25 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny zieleni o wiodącej funkcji ekologicznej, w tym plaŜe 

ochronne 
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowani a terenu:  

4.1. Warunki urbanistyczne: 
a) wielkość działki – nie ustala się; 
b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy; 
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niŜ 90%; 
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – nie ustala się; 
e) forma zabudowy – nie ustala się; 
f) mała architektura – nie ustala się; 
g) inne - zakaz lokalizowania obiektów budowlanych z wyjątkiem hydrotechnicznych 

budowli ochronnych i urządzeń infrastruktury technicznej; 
4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala się. 
4.3. ZagroŜenia i ograniczenia: 

a) na całym terenie ustanawia się słuŜebność przejazdu i dostępu w celu kontynuowania 
działalności statutowej właściwego terytorialnie urzędu morskiego; 

b) obszar bezpośredniego zagroŜenia powodziowego; 
c) teren zagroŜony zalaniem wskutek podniesienia się pierwszego poziomu wody 

podziemnej. 
4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - zakazuje się lokalizowania 

wolnostojących nośników reklamowych i instalacji telefonii komórkowej. 
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie dopuszcza się 

lokalizowania przedsięwzięć, które w wyniku zalania mogłyby spowodować 
zanieczyszczenie środowiska. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkó w oraz dóbr kultury współczesnej  – 
nie ustala się. 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów po dlegaj ących ochronie na 
podstawie odr ębnych przepisów:  

a) teren znajduje się w pasie technicznym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 

b) teren znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana dla którego 
obowiązują zasady zawarte w uchwale nr VI/51/85 W.R.N. w Elblągu opublikowanej 
w Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z dn. 10.07.1985 r. Nr 10, poz. 60; 

c) teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie z decyzją nr 
136/90 z dnia 25.01.1990 r o wpisie do rejestr zabytków układu ruralistycznego Krynicy 
Morskiej. Na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie i ekspozycję walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych naleŜy uzyskać pozwolenie właściwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami; 



d) teren znajduje się na obszarze bezpośredniego zagroŜenia powodziowego - 
lokalizacja nowych inwestycji wymaga uzyskania zwolnienia z zakazów określonych w 
Prawie Wodnym od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:  
a) dostępność drogowa – od ul. Bosmańskiej lub Rybackiej poprzez  teren 3.U,Ut; 
b) wymagania parkingowe – nie ustala się. 

9. Zasady kształtowania infrastruktury:  
a) Zaopatrzenie w wodę – nie ustala się. 
b) Odprowadzenie ścieków komunalnych – nie ustala się. 
c) Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych – powierzchniowo. 
d) Elektryczność – nie ustala się. 
e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala się. 
f) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub 

odzysku. 
10. Stawka procentowa – 0%. 
11. Informacje i postulaty nie b ędące ustaleniami planu – nie ustala się. 
 
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 
OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 

1. Oznaczenie terenu: 18.It  
2. Powierzchnia: 0,36 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny wałów przeciwpowodziowych. 
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowani a terenu:  

4.1. Warunki urbanistyczne: 
a) wielkość działki – nie ustala się; 
b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy; 
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala się; 
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – nie ustala się; 
e) forma zabudowy – nie ustala się; 
f) mała architektura – nie ustala się; 
g) inne: 

− przestrzeganie warunków obowiązujących na wałach - zgodnie z przepisami w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 
gospodarki wodnej i ich usytuowanie. 

− parametry wału dostosować do potrzeb ochrony przeciwpowodziowej 
uwzględniającej prognozowaną zmianę klimatu, a w tym wzrost poziomu morza 
(sugerowana wysokość korony wału +3,5 m n.p.m.); 

− ciąg pieszy na koronie wału przeciwpowodziowego. 
4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala się. 
4.3. ZagroŜenia i ograniczenia: 

a) na całym terenie ustanawia się słuŜebność przejazdu i dostępu w celu kontynuowania 
działalności statutowej właściwego terytorialnie urzędu morskiego; 

b) obszar potencjalnego zagroŜenia powodziowego. 
4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - zakazuje się lokalizowania 

wolnostojących nośników reklamowych i instalacji telefonii komórkowej. 
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie dopuszcza się 

lokalizowania przedsięwzięć, które w wyniku zalania mogłyby spowodować 
zanieczyszczenie środowiska. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkó w oraz dóbr kultury współczesnej  - 
zachowanie ukształtowania terenu z dopuszczeniem ustaleń z punktu 4.1.g). 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów po dlegaj ących ochronie na 
podstawie odr ębnych przepisów:  



a) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 

b) teren znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana dla którego 
obowiązują zasady zawarte w uchwale nr VI/51/85 W.R.N. w Elblągu opublikowanej 
w Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z dn. 10.07.1985 r. Nr 10, poz. 60; 

c) teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie z decyzją nr 
136/90 z dnia 25.01.1990 r o wpisie do rejestr zabytków układu ruralistycznego Krynicy 
Morskiej. Na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie i ekspozycję walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych naleŜy uzyskać pozwolenie właściwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. 

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:  
a) dostępność drogowa – od drogi wewnętrznej 57.KDW; 
b) wymagania parkingowe – nie ustala się. 

9. Zasady kształtowania infrastruktury:  
a) Zaopatrzenie w wodę – nie ustala się. 
b) Odprowadzenie ścieków komunalnych – nie ustala się. 
c) Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych – powierzchniowo. 
d) Elektryczność – z sieci elektroenergetycznej. 
e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala się. 
f) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub 

odzysku. 
10. Stawka procentowa – 0%. 
11. Informacje i postulaty nie b ędące ustaleniami planu – nie ustala się. 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 
1. Oznaczenie terenu: 19.U  
2. Powierzchnia: 3,33 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny zabudowy usługowej. 
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowani a terenu:  

4.1. Warunki urbanistyczne: 
a) wielkość działki – nie ustala się; 
b) powierzchnia zabudowy – do 40%; 
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niŜ 10%; 
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu; 
e) forma zabudowy – nie ustala się; 
f) mała architektura: 

− śmietniki - wbudowane lub wolno stojące, zadaszone o wielkości dostosowanej 
do wymogów segregacji odpadów; 

− dopuszcza się oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, nawiązujące do 
formy i stylu zabudowy; 

− dopuszcza się ogrodzenia aŜurowe o wysokości do 1,5 m z wykluczeniem 
betonowych; 

g) inne: 
− nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, 

urządzania i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej 
uchwały; 

− zagospodarowanie terenu na obszarze bezpośredniego zagroŜenia 
powodziowego na rzędnej uwzględniającej najwyŜszy z wielolecia stan wody w 
Zalewie Wiślanym oraz wartość falowania i rozkołysu akwenu - określone przez 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - podniesienie terenu do rzędnej 
minimum +1,60 m n.p.m.; 

− miejsce docelowej realizacji przegrody przeciwpowodziowej według rysunku planu 
o konstrukcji umoŜliwiającej podwyŜszanie odpowiednio do wzrostu poziomu 
morza i wysokości nie niŜszej niŜ rzędna terenu, na którym jest zlokalizowana; w 
konstrukcji przegrody zapewnić moŜliwość wjazdu na teren; 

− obowiązek objęcia terenu 19.U wraz z terenem 22.Ut,US,U wspólnym konkursem 
architektoniczno-urbanistycznym zorganizowanym na zasadach określonych przez 
burmistrza miasta; 

− lokalizacja otwartych przestrzeni publicznych z zakazem zabudowy przesłaniającej 
oś widokową wzdłuŜ głównego ciągu spacerowego  na przedłuŜeniu ul. Portowej 
zgodnie z rysunkiem planu; 

− realizacja ciągu pieszego, łączącego otwarte przestrzenie publiczne z terenami 
połoŜonymi na północny wschód od ulicy Bojerowców, którego orientacyjny 
przebieg przedstawiono na rysunku planu; 

− teren dopuszczalnej lokalizacji parkingów zgodnie z rysunkiem planu; 
− lokalizacja kładki pieszej na przedłuŜeniu ciągu pieszego oznaczonego symbolem  

58.KD-X; 
− urządzenie oczyszczające do montaŜu na istniejącym kolektorze deszczowym. 

4.2. Zasady kształtowania zabudowy: 
a) wysokość zabudowy: 

− ilość kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze  uŜytkowe – od 1 do 4 zgodnie ze 
strefami dopuszczalnych wysokości zabudowy przedstawionych na rysunku planu;  

− do kalenicy – do 14 m, z wyjątkiem lokalnej dominanty, dla której ustala się 
wysokość do 18 m. 

b) szerokość elewacji – nie ustala się; 
c) geometria dachu: 

− kąt nachylenia – do 50°; 



− kształt dachu – nie ustala się; 
− pokrycie – dla dachów o kącie zbliŜonym do 45° - dachówka ceramiczna w kolorze 

tradycyjnym; 
d) inne - zakazuje się lokalizacji w budynku suteren i piwnic z pomieszczeniami innymi 

niŜ techniczne i gospodarcze. 
4.3. ZagroŜenia i ograniczenia: 

a) na całym terenie ustanawia się słuŜebność przejazdu i dostępu w celu kontynuowania 
działalności statutowej właściwego terytorialnie urzędu morskiego; 

b) obszar bezpośredniego zagroŜenia powodziowego; 
c) teren zagroŜony zalaniem wskutek podniesienia się pierwszego poziomu wody 

podziemnej; 
d) zagospodarowanie terenu w odległości 7,5 m od osi istniejącej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 15 kV  po uzgodnieniu z gestorem sieci. 
4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) zakazuje się lokalizowania instalacji telefonii komórkowej; 
b) zakazuje się lokalizowania wolnostojących nośników reklamowych z wyjątkiem tablicy 

informacji turystycznej, której lokalizację dopuszcza się w północno-zachodniej części 
działki nr 602/14 przy budynku informacji turystycznej. 

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie dopuszcza się 
lokalizowania przedsięwzięć, które w wyniku zalania mogłyby spowodować 
zanieczyszczenie środowiska. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkó w oraz dóbr kultury współczesnej : 
a) zachowanie tradycyjnych funkcji portowych i związanego z nimi zagospodarowania 

terenu; 
b) zachowanie ukształtowania terenu z dopuszczeniem ustaleń z punktu 4.1.g); 
c) zachowanie otwarć widokowych w rejonie ul. Portowej (poza obszarem planu) – zakaz 

zabudowy lub ograniczenie wysokości zabudowy. 
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów po dlegaj ących ochronie na 

podstawie odr ębnych przepisów:  
a) teren w części połoŜony jest w granicach morskiego portu rybackiego w Łysicy 

ustalonych w Rozporządzeniu Ministra śeglugi z dnia 18 lutego 1957 r. , a w części 
znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 

b) teren znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana dla którego 
obowiązują zasady zawarte w uchwale nr VI/51/85 W.R.N. w Elblągu opublikowanej 
w Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z dn. 10.07.1985 r. Nr 10, poz. 60; 

c) teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie z decyzją nr 
136/90 z dnia 25.01.1990 r o wpisie do rejestr zabytków układu ruralistycznego Krynicy 
Morskiej. Na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie i ekspozycję walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych naleŜy uzyskać pozwolenie właściwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami; 

d) teren znajduje się na obszarze bezpośredniego zagroŜenia powodziowego - 
lokalizacja nowych inwestycji wymaga uzyskania zwolnienia z zakazów określonych w 
Prawie Wodnym od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:  
a) dostępność drogowa – od ul. Bojerowców; 
b) wymagania parkingowe: 

− w hotelach i zabudowie pensjonatowej - 1 miejsce parkingowe na 1 pokój lub 
apartament; 

− w zabudowie usługowej – 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni uŜytkowej; 
− w zabudowie usługowej z zakresu gastronomii – 3 miejsca parkingowe na 10 

miejsc konsumpcyjnych. 
9. Zasady kształtowania infrastruktury:  



a) Zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej; nie dopuszcza się budowy 
własnych studni będących jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę. 

b) Odprowadzenie ścieków komunalnych – do miejskiej mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków. 

c) Odprowadzenie wód opadowych – po oczyszczeniu w separatorach substancji 
ropopochodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), bezpośrednio do Zalewu 
Wiślanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy zwrotne i pompy do 
odwodnienia terenu w okresach podwyŜszonego poziomu wody w Zalewie Wiślanym 
lub do miejskiej kanalizacji deszczowej. 

d) Elektryczność – z sieci elektroenergetycznej. 
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicznych źródeł ciepła; dopuszcza 

się dogrzewanie poprzez kominki opalane drewnem. 
f) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub 

odzysku. 
10. Stawka procentowa – 0%. 
11. Informacje i postulaty nie b ędące ustaleniami planu:  

a) zaleca się likwidację lub rekompozycję obiektów oznaczonych na rysunku planu; 
b) zaleca się wymianę napowietrznej linii średniego napięcia na linię kablową; 
c) załoŜenia programowo - przestrzenne do konkursu na opracowanie projektu 

urbanistyczno – architektonicznego, o którym mowa w punkcie 4.1. g): 
− przedłuŜenie śródmiejskiej tkanki urbanistycznej przestrzenią pośrednią między 

Zalewem Wiślanym, a lądem i stworzenie zespołu usługowego obsługującego 
zarówno turystów jak i lokalną społeczność; zagospodarowanie terenu objętego 
opracowaniem konkursowym stanowić powinno wizytówkę miasta;  

− kształtowanie otwartych, niezabudowanych przestrzeni publicznych 
towarzyszących szeroko pojętej zabudowie usługowej obsługującej turystykę i 
rekreację oraz stanowiącej zaplecze dla portu; wykorzystanie szczególnego, 
nadzalewowego połoŜenia terenu z pozostawieniem otwartych wglądów na Zalew 
Wiślany; 

− uszczegółowienie przebiegu ciągu pieszego, łączącego otwarte przestrzenie 
publiczne z terenami połoŜonymi na północny wschód od ulicy Bojerowców; 

− wyróŜnienie układu ciągów widokowych poprzez zróŜnicowanie materiałowe 
i kolorystyczne nawierzchni; 

− w programie usług z zakresu hotelarstwa, gastronomii, odnowy biologicznej, 
obsługi portu jachtowego naleŜy przewidzieć: lokalizację ośrodka sportowo-
rekreacyjnego i szkolenia Ŝeglarskiego; zaplecze nowego ośrodka powinno 
pozwalać na całoroczne organizowanie imprez o charakterze sportowym 
i rekreacyjnym; 

− w programie usług z zakresu obsługi promowego ruchu pasaŜerskiego naleŜy 
przewidzieć lokalizację dworca, który mógłby stanowić równieŜ ewentualne 
zaplecze dla obsługi portu jachtowego; 

− zlokalizowanie punktu wypoŜyczalni rowerów w sąsiedztwie publicznego parkingu 
w celu zmniejszenia ruchu samochodowego na terenie miasta i rozwoju turystyki 
rowerowej na terenie miasta; 

− zlokalizowanie 200 miejsc parkingowych w formie otwartych lub 
wielopoziomowych obiektów; 

− zlokalizowanie informacji turystycznej w północno-zachodnim naroŜniku działki 
nr 602/14, w miejscu dopuszczonej zabudowy jednokondygnacyjnej i w bliskim 
sąsiedztwie terenu 12.Up; 

− zlokalizowanie małej architektury, takiej jak: urządzenia parkowe na terenie 
otwartych przestrzeni publicznych, kładka piesza nad basenem łącząca teren 19.U 
z ciągiem pieszym oznaczonym symbolem 58.KD-X, oświetlenie; 

− przegrody przeciwpowodziowe o których mowa w punkcie 4.1. g) zaprojektować 
zgodnie z przepisami szczególnymi, w formie nawiązującej  do stylu zabudowy 
i zagospodarowania terenu.  



 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 
1. Oznaczenie terenu: 20.It  
2. Powierzchnia: 0,89 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny wałów przeciwpowodziowych. 
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowani a terenu:  

4.1. Warunki urbanistyczne: 
a) wielkość działki – nie ustala się; 
b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy; 
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala się; 
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – nie ustala się; 
e) forma zabudowy – nie ustala się; 
f) mała architektura – nie ustala się; 
g) inne: 

− przestrzeganie warunków obowiązujących na wałach - zgodnie z przepisami w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 
gospodarki wodnej i ich usytuowanie. 

− parametry wału dostosować do potrzeb ochrony przeciwpowodziowej 
uwzględniającej prognozowaną zmianę klimatu, a w tym wzrost poziomu morza 
(sugerowana wysokość korony wału +3,5 m n.p.m.); 

− ciąg pieszy na koronie wału przeciwpowodziowego dostępny z terenu 29.ZP, z 
ciągu spacerowego na terenie 38.US oraz z plaŜy od strony Zalewu Wiślanego . 

4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala się. 
4.3. ZagroŜenia i ograniczenia 

a) na całym terenie ustanawia się słuŜebność przejazdu i dostępu w celu kontynuowania 
działalności statutowej właściwego terytorialnie urzędu morskiego; 

b) obszar potencjalnego zagroŜenia powodziowego. 
4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - zakazuje się lokalizowania 

wolnostojących nośników reklamowych i instalacji telefonii komórkowej. 
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie dopuszcza się 

lokalizowania przedsięwzięć, które w wyniku zalania mogłyby spowodować 
zanieczyszczenie środowiska. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkó w oraz dóbr kultury współczesnej  - 
zachowanie ukształtowania terenu z dopuszczeniem ustaleń z punktu 4.1.g). 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów po dlegaj ących ochronie na 
podstawie odr ębnych przepisów:  

a) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 

b) teren znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana dla którego 
obowiązują zasady zawarte w uchwale nr VI/51/85 W.R.N. w Elblągu opublikowanej 
w Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z dn. 10.07.1985 r. Nr 10, poz. 60; 

c) teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie z decyzją nr 
136/90 z dnia 25.01.1990 r o wpisie do rejestr zabytków układu ruralistycznego Krynicy 
Morskiej. Na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie i ekspozycję walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych naleŜy uzyskać pozwolenie właściwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. 

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:  
a) dostępność drogowa – od ul. Bojerowców, dopuszcza się dojazd ciągiem pieszym 

59.KD-X; 
b) wymagania parkingowe – nie ustala się. 

9. Zasady kształtowania infrastruktury:  
a) Zaopatrzenie w wodę – nie ustala się. 



b) Odprowadzenie ścieków komunalnych – nie ustala się. 
c) Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych – powierzchniowo. 
d) Elektryczność – z sieci elektroenergetycznej. 
e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala się. 
f) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub 

odzysku. 
10. Stawka procentowa – 0%. 
11. Informacje i postulaty nie b ędące ustaleniami planu – nie ustala się. 
 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 
1. Oznaczenie terenu: 21.WM  
2. Powierzchnia: 1,23 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny morskich wód wewnętrznych – nie objęte ustaleniami planu. 
 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 
1. Oznaczenie terenu: 22.Ut,US,U  
2. Powierzchnia: 1,66 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny infrastruktury technicznej związanej z obsługą portu 

(nabrzeŜa, bulwary), tereny usług sportu, rekreacji oraz obsługi turystyki, tereny zabudowy 
usługowej. 

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowani a terenu:  
4.1. Warunki urbanistyczne: 

a) wielkość działki – nie ustala się; 
b) powierzchnia zabudowy – do 20%; 
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niŜ 50%; 
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu; 
e) forma zabudowy – wolno stojąca; 
f) mała architektura: 

− śmietniki - dla terenów sportu i rekreacji przenośne, w formie dostosowanej do 
zagospodarowania terenu; dla terenów zabudowy usługowej wbudowane lub 
wolno stojące, zadaszone o wielkości dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów; 

− dopuszcza się oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, nawiązujące do 
formy i stylu zabudowy; 

− dopuszcza się ogrodzenia aŜurowe o wysokości do 1,5 m z wykluczeniem 
betonowych; 

g) inne: 
− nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, 

urządzania i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej 
uchwały; 

− obowiązek objęcia terenu 19.U wraz z terenem 22.Ut,US,U wspólnym konkursem 
architektoniczno-urbanistycznym zorganizowanym na zasadach określonych przez 
burmistrza miasta; 

− zagospodarowanie terenu na obszarze bezpośredniego zagroŜenia 
powodziowego na rzędnej uwzględniającej najwyŜszy z wielolecia stan wody w 
Zalewie Wiślanym oraz wartość falowania i rozkołysu akwenu - określone przez 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - podniesienie terenu do rzędnej 
minimum +1,60 m n.p.m.; 

− dopuszcza się lokalizację bazy promowej; 
− lokalizacja otwartych przestrzeni publicznych z zakazem zabudowy przesłaniającej 

oś widokową wzdłuŜ głównego ciągu spacerowego  na przedłuŜeniu ul. 
Bojerowców; 

− lokalizacja przepompowni wód deszczowych i urządzeń podczyszczających. 
4.2. Zasady kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy: 
− ilość kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze  uŜytkowe – do 2; 
− do kalenicy – do 9 m; 

b) szerokość elewacji – nie ustala się; 
c) geometria dachu: 

− kąt nachylenia – do 50°; 
− kształt dachu – nie ustala się; 
− pokrycie – dla dachów o kącie zbliŜonym do 45° - dachówka ceramiczna w kolorze 

tradycyjnym; 
d) inne - zakazuje się lokalizacji w budynku suteren i piwnic z pomieszczeniami innymi 

niŜ techniczne i gospodarcze. 
4.3. ZagroŜenia i ograniczenia : 



a) na całym terenie ustanawia się słuŜebność przejazdu i dostępu w celu kontynuowania 
działalności statutowej właściwego terytorialnie urzędu morskiego; 

b) obszar bezpośredniego zagroŜenia powodziowego; 
c) teren zagroŜony zalaniem wskutek podniesienia się pierwszego poziomu wody 

podziemnej. 
4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - zakazuje się lokalizowania 

wolnostojących nośników reklamowych i instalacji telefonii komórkowej. 
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie dopuszcza się 

lokalizowania przedsięwzięć, które w wyniku zalania mogłyby spowodować 
zanieczyszczenie środowiska. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkó w oraz dóbr kultury współczesnej : 
a) zachowanie tradycyjnych funkcji portowych i związanego z nimi zagospodarowania 

terenu; 
b) zachowanie ukształtowania terenu z dopuszczeniem ustaleń z punktu 4.1.g). 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów po dlegaj ących ochronie na 
podstawie odr ębnych przepisów:  

a) teren w części połoŜony jest w granicach morskiego portu rybackiego w Łysicy 
ustalonych w Rozporządzeniu Ministra śeglugi z dnia 18 lutego 1957 r. , a w części 
znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 

b) teren znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana dla którego 
obowiązują zasady zawarte w uchwale nr VI/51/85 W.R.N. w Elblągu opublikowanej 
w Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z dn. 10.07.1985 r. Nr 10, poz. 60; 

c) teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie z decyzją nr 
136/90 z dnia 25.01.1990 r o wpisie do rejestr zabytków układu ruralistycznego Krynicy 
Morskiej. Na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie i ekspozycję walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych naleŜy uzyskać pozwolenie właściwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami; 

d) teren znajduje się na obszarze bezpośredniego zagroŜenia powodziowego - 
lokalizacja nowych inwestycji wymaga uzyskania zwolnienia z zakazów określonych w 
Prawie Wodnym od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:  
a) dostępność drogowa – od ul. Bojerowców; 
b) wymagania parkingowe: 

− w zabudowie usługowej – 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni uŜytkowej; 
− w zabudowie usługowej z zakresu gastronomii - 3 miejsca parkingowe na 10 

miejsc konsumpcyjnych; 
− dla terenów sportu i rekreacji 10 miejsc parkingowych 100 na uŜytkowników. 

9. Zasady kształtowania infrastruktury:  
a) Zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej; nie dopuszcza się budowy 

własnych studni będących jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę. 
b) Odprowadzenie ścieków komunalnych – do miejskiej mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni ścieków. 
c) Odprowadzenie wód opadowych – po oczyszczeniu w separatorach substancji 

ropopochodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), bezpośrednio do Zalewu 
Wiślanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy zwrotne i pompy do 
odwodnienia terenu w okresach podwyŜszonego poziomu wody w Zalewie Wiślanym 
lub do miejskiej kanalizacji deszczowej. 

d) Elektryczność – z sieci elektroenergetycznej. 
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicznych źródeł ciepła; dopuszcza 

się dogrzewanie poprzez kominki opalane drewnem. 
f) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub 

odzysku. 



10. Stawka procentowa – 0%. 
11. Informacje i postulaty nie b ędące ustaleniami planu – załoŜenia programowo - 

przestrzenne do konkursu na opracowanie projektu urbanistyczno – architektonicznego, 
o którym mowa w punkcie 4.1. g): 

− przedłuŜenie śródmiejskiej tkanki urbanistycznej przestrzenią pośrednią między 
Zalewem Wiślanym, a lądem i stworzenie zespołu usługowego obsługującego 
zarówno turystów jak i lokalną społeczność. Zagospodarowanie terenu objętego 
opracowaniem konkursowym stanowić powinno wizytówkę miasta;  

− kształtowanie otwartych, niezabudowanych przestrzeni publicznych 
towarzyszących szeroko pojętej zabudowie usługowej i wykorzystanie 
szczególnego, nadzalewowego połoŜenia terenu z  pozostawieniem otwartych 
wglądów na Zalew Wiślany; 

− modernizacja portu jachtowego (warsztaty remontowe, zaplecze sanitarne 
i techniczne – pompy paliwowe, miejsce do zimowania łodzi i jachtów, teren 
rekreacyjny z ogródkiem zabaw dla dzieci oraz urządzonym miejscem do 
spoŜywania posiłków). Preferowane sporty to: Ŝeglarstwo wodne, lodowe, 
windsurfing, wędkarstwo; 

− modernizacja nabrzeŜa promowego z wariantowym rozwiązaniem dotyczącym 
przeniesienia bazy w rejon wschodniej części terenu; 

− lokalizacja urządzeń słuŜących odprawie portowej i innych związanych z obsługą 
podróŜnych w obu wariantach lokalizacji bazy promowej; 

 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 
1. Oznaczenie terenu: 23.MU  
2. Powierzchnia: 0,57 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, mieszkaniowej lub 

usługowej. 
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowani a terenu:  

4.1. Warunki urbanistyczne: 
a) wielkość działki – jak w stanie istniejącym; 
b) powierzchnia zabudowy – do 25%; 
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niŜ 50%; 
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu; 
e) forma zabudowy – wolno stojąca; 
f) mała architektura: 

− śmietniki - wbudowane lub wolno stojące, zadaszone o wielkości dostosowanej do 
wymogów segregacji odpadów; 

− dopuszcza się oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, nawiązujące do 
formy i stylu zabudowy; 

− dopuszcza się ogrodzenia aŜurowe o wysokości do 1,5 m z wykluczeniem 
betonowych; 

g) inne: 
− nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, 

urządzania i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej 
uchwały; 

− realizacja zabudowy (poziomu posadowienia parteru) na wysokości rzędnej min. 
+1,60 m n.p.m. 

4.2. Zasady kształtowania zabudowy: 
a) wysokość zabudowy: 

− ilość kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze  uŜytkowe – do 3; 
− do kalenicy – do 12 m; 

b) szerokość elewacji: 
− płd. – wsch. – do 14 m; 
− pn. – zach. – do 14 m. 

c) geometria dachu: 
− kąt nachylenia – od 30 °do 50°; 
− kształt dachu – dwuspadowy; 
− pokrycie – dachówka ceramiczna w kolorze tradycyjnym; 

d) inne - zakazuje się lokalizacji w budynku suteren i piwnic z pomieszczeniami innymi 
niŜ techniczne i gospodarcze. 

4.3. ZagroŜenia i ograniczenia: 
a) obszar potencjalnego zagroŜenia powodziowego; 
b) teren zagroŜony zalaniem wskutek podniesienia się pierwszego poziomu wody 

podziemnej; 
c) zagospodarowanie terenu w odległości 7,5 m od osi istniejącej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 15 kV  po uzgodnieniu z gestorem sieci. 
4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - zakazuje się lokalizowania 

wolnostojących nośników reklamowych i instalacji telefonii komórkowej. 
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie dopuszcza się 

lokalizowania przedsięwzięć, które w wyniku zalania mogłyby spowodować 
zanieczyszczenie środowiska. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkó w oraz dóbr kultury współczesnej : 
a) zachowanie ukształtowania terenu z dopuszczeniem ustaleń z punktu 4.1.g). 



b) dostosowanie form współczesnej zabudowy (proporcje rzutu do wysokości budynku, 
dach dwuspadowy, układ kalenicowy wzdłuŜ ul. Gdańskiej) do charakteru tradycyjnej 
zabudowy wsi Lipa. 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów po dlegaj ących ochronie na 
podstawie odr ębnych przepisów:  

a) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 

b) teren znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana dla którego 
obowiązują zasady zawarte w uchwale nr VI/51/85 W.R.N. w Elblągu opublikowanej 
w Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z dn. 10.07.1985 r. Nr 10, poz. 60; 

c) teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie z decyzją nr 
136/90 z dnia 25.01.1990 r o wpisie do rejestr zabytków układu ruralistycznego Krynicy 
Morskiej. Na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie i ekspozycję walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych naleŜy uzyskać pozwolenie właściwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. 

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:  
a) dostępność drogowa – od ul. Bojerowców i ciągu pieszo-jezdnego 51.KD-X; zakazuje 

się bezpośredniego wjazdu od ul. Gdańskiej; 
b) wymagania parkingowe: 

− w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na 1 dom; 
− w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie 

oraz dodatkowo 1 miejsce postojowe na 5 mieszkań; 
− w zabudowie jednorodzinnej z pokojami gościnnymi – 1 miejsce parkingowe na 

1 pokój; 
− w hotelach i zabudowie pensjonatowej - 1 miejsce parkingowe na 1 pokój lub 

apartament; 
− w zabudowie usługowej – 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni uŜytkowej; 
− w zabudowie usługowej z zakresu gastronomii - 3 miejsca parkingowe na 10 

miejsc konsumpcyjnych. 
9. Zasady kształtowania infrastruktury:  

a) Zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej; nie dopuszcza się budowy 
własnych studni będących jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę. 

b) Odprowadzenie ścieków komunalnych – do miejskiej mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków. 

c) Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych – teren do zdrenowania; odprowadzenie 
wód gruntowych – drenaŜowych, odciekowych i opadowych do miejskiej sieci 
kanalizacji deszczowej. 

d) Elektryczność – z sieci elektroenergetycznej. 
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicznych źródeł ciepła; dopuszcza 

się dogrzewanie poprzez kominki opalane drewnem. 
f) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub 

odzysku. 
10. Stawka procentowa – 30%. 
11. Informacje i postulaty nie b ędące ustaleniami planu – zaleca się wymianę napowietrznej 

linii średniego napięcia na linię kablową. 
 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 
1. Oznaczenie terenu: 24.Up  
2. Powierzchnia: 0,06 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny parkingów ogólnodostępnych. 
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowani a terenu:  

4.1. Warunki urbanistyczne: 
a) wielkość działki – nie ustala się; 
b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy; 
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala się; 
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – nie ustala się; 
e) forma zabudowy – nie ustala się; 
f) mała architektura: 

− śmietniki – wbudowane lub wolno stojące, zadaszone o wielkości dostosowanej do 
wymogów segregacji odpadów; 

− dopuszcza się oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, nawiązujące do 
formy i stylu zabudowy; 

− dopuszcza się ogrodzenia aŜurowe o wysokości do 1,5 m z wykluczeniem 
betonowych; 

g) inne - nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, 
urządzania i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej 
uchwały. 

4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala się. 
4.3. ZagroŜenia i ograniczenia: 

a) obszar potencjalnego zagroŜenia powodziowego; 
b) teren zagroŜony zalaniem wskutek podniesienia się pierwszego poziomu wody 

podziemnej. 
4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - zakazuje się lokalizowania 

wolnostojących nośników reklamowych i instalacji telefonii komórkowej. 
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie dopuszcza się 

lokalizowania przedsięwzięć, które w wyniku zalania mogłyby spowodować 
zanieczyszczenie środowiska. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkó w oraz dóbr kultury współczesnej  - 
zachowanie ukształtowania terenu. 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów po dlegaj ących ochronie na 
podstawie odr ębnych przepisów:  

a) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 

b) teren znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana dla którego 
obowiązują zasady zawarte w uchwale nr VI/51/85 W.R.N. w Elblągu opublikowanej 
w Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z dn. 10.07.1985 r. Nr 10, poz. 60; 

c) teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie z decyzją nr 
136/90 z dnia 25.01.1990 r o wpisie do rejestr zabytków układu ruralistycznego Krynicy 
Morskiej. Na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie i ekspozycję walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych naleŜy uzyskać pozwolenie właściwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. 

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:  
a) dostępność drogowa – od drogi dojazdowej 47.KD-D; zakazuje się bezpośredniego 

wjazdu od ul. Gdańskiej; 
b) wymagania parkingowe – nie ustala się. 

9. Zasady kształtowania infrastruktury:  



a) Zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej; nie dopuszcza się budowy 
własnych studni będących jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę. 

b) Odprowadzenie ścieków komunalnych – do miejskiej mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków. 

c) Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych – po oczyszczeniu w separatorach 
substancji ropopochodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), do miejskiej 
kanalizacji deszczowej.  

d) Elektryczność – z sieci elektroenergetycznej. 
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicznych źródeł ciepła; dopuszcza 

się dogrzewanie poprzez kominki opalane drewnem. 
f) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub 

odzysku. 
10. Stawka procentowa – 0%. 
11. Informacje i postulaty nie b ędące ustaleniami planu – nie ustala się. 

 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 
1. Oznaczenie terenu: 25.MU  
2. Powierzchnia: 0,62 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, mieszkaniowej lub 

usługowej. 
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowani a terenu:  

4.1. Warunki urbanistyczne: 
a) wielkość działki – nie mniejsza niŜ 1200 m2; 
b) powierzchnia zabudowy – do 25%; 
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niŜ 50%; 
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu; 
e) forma zabudowy – wolno stojąca; 
f) mała architektura: 

− śmietniki - wbudowane lub wolno stojące, zadaszone o wielkości dostosowanej do 
wymogów segregacji odpadów; 

− dopuszcza się oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, nawiązujące do 
formy i stylu zabudowy; 

− dopuszcza się ogrodzenia aŜurowe o wysokości do 1,5 m z wykluczeniem 
betonowych; 

g) inne: 
− nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, 

urządzania i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej 
uchwały; 

− realizacja zabudowy (poziomu posadowienia parteru) na wysokości rzędnej min. 
+1,60 m n.p.m.; 

− nie dopuszcza się lokalizacji więcej niŜ jednego budynku na działce, 
uŜytkowanego zgodnie z przeznaczeniem terenu; nie dotyczy to jednego budynku 
towarzyszącego zabudowie podstawowej, stanowiącego jej uzupełnienie o 
pomieszczenia techniczne i gospodarcze. 

4.2. Zasady kształtowania zabudowy: 
a) wysokość zabudowy: 

− ilość kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze  uŜytkowe – do 2; 
− do kalenicy – do 9 m; 

b) szerokość elewacji – nie ustala się; 
c) geometria dachu: 

− kąt nachylenia – od 30 °do 50°; 
− kształt dachu – dwuspadowy; 
− pokrycie – dachówka ceramiczna w kolorze tradycyjnym; 

d) inne: 
− zasady kształtowania zabudowy zawarte w punkcie 4.2. a) niniejszej karty terenu 

nie dotyczą budynku towarzyszącego zabudowie podstawowej, dla którego 
ogranicza się wysokość do 5 m; 

− zakazuje się lokalizacji w budynku suteren i piwnic z pomieszczeniami innymi niŜ 
techniczne i gospodarcze. 

4.3. ZagroŜenia i ograniczenia: 
a) obszar potencjalnego zagroŜenia powodziowego; 
b) teren zagroŜony zalaniem wskutek podniesienia się pierwszego poziomu wody 

podziemnej; 
c) zagospodarowanie terenu w odległości 7,5 m od osi istniejącej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 15 kV  po uzgodnieniu z gestorem sieci. 
4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - zakazuje się lokalizowania 

wolnostojących nośników reklamowych i instalacji telefonii komórkowej. 



5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie dopuszcza się 
lokalizowania przedsięwzięć, które w wyniku zalania mogłyby spowodować 
zanieczyszczenie środowiska. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkó w oraz dóbr kultury współczesnej  - 
zachowanie ukształtowania terenu z dopuszczeniem ustaleń z punktu 4.1.g). 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów po dlegaj ących ochronie na 
podstawie odr ębnych przepisów:  

a) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 

b) teren znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana dla którego 
obowiązują zasady zawarte w uchwale nr VI/51/85 W.R.N. w Elblągu opublikowanej 
w Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z dn. 10.07.1985 r. Nr 10, poz. 60; 

c) teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie z decyzją nr 
136/90 z dnia 25.01.1990 r o wpisie do rejestr zabytków układu ruralistycznego Krynicy 
Morskiej. Na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie i ekspozycję walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych naleŜy uzyskać pozwolenie właściwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. 

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:  
a) dostępność drogowa – od ul. Bojerowców, drogi dojazdowej 50.KD-D i ciągu pieszo-

jezdnego 51.KD-X; 
b) wymagania parkingowe: 

− w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na 1 dom; 
− w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie 

oraz dodatkowo 1 miejsce postojowe na 5 mieszkań; 
− w zabudowie jednorodzinnej z pokojami gościnnymi – 1 miejsce parkingowe na 

1 pokój; 
− w hotelach i zabudowie pensjonatowej - 1 miejsce parkingowe na 1 pokój lub 

apartament; 
− w zabudowie usługowej – 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni uŜytkowej; 
− w zabudowie usługowej z zakresu gastronomii - 3 miejsca parkingowe na 10 

miejsc konsumpcyjnych. 
9. Zasady kształtowania infrastruktury:  

a) Zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej; nie dopuszcza się budowy 
własnych studni będących jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę. 

b) Odprowadzenie ścieków komunalnych – do miejskiej mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków. 

c) Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych – teren do zdrenowania; odprowadzenie 
wód gruntowych – drenaŜowych, odciekowych i opadowych do miejskiej sieci 
kanalizacji deszczowej. 

d) Elektryczność – z sieci elektroenergetycznej. 
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicznych źródeł ciepła; dopuszcza 

się dogrzewanie poprzez kominki opalane drewnem. 
f) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub 

odzysku. 
10. Stawka procentowa – 30%. 
11. Informacje i postulaty nie b ędące ustaleniami planu – zaleca się wymianę napowietrznej 

linii średniego napięcia na linię kablową. 
 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 
1. Oznaczenie terenu: 26.MU  
2. Powierzchnia: 1,11 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, mieszkaniowej lub 

usługowej. 
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowani a terenu:  

4.1. Warunki urbanistyczne: 
a) wielkość działki – nie mniejsza niŜ 1200 m2 z wyjątkiem działek nr 607/2, 607/3, 607/4 i 

607/5 których wielkości uznaje się za zgodne z planem; 
b) powierzchnia zabudowy – do 25%; 
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niŜ 50%; 
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu; 
e) forma zabudowy – wolno stojąca; 
f) mała architektura: 

− śmietniki - wbudowane lub wolno stojące, zadaszone o wielkości dostosowanej do 
wymogów segregacji odpadów; 

− dopuszcza się oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, nawiązujące do 
formy i stylu zabudowy; 

− dopuszcza się ogrodzenia aŜurowe o wysokości do 1,5 m z wykluczeniem 
betonowych; 

g) inne: 
− nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, 

urządzania i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej 
uchwały; 

− realizacja zabudowy (poziomu posadowienia parteru) na wysokości rzędnej min. 
+1,60 m n.p.m.; 

− nie dopuszcza się lokalizacji więcej niŜ jednego budynku na działce, 
uŜytkowanego zgodnie z przeznaczeniem terenu; nie dotyczy to jednego budynku 
towarzyszącego zabudowie podstawowej, stanowiącego jej uzupełnienie o 
pomieszczenia techniczne i gospodarcze oraz usługowe. 

4.2. Zasady kształtowania zabudowy: 
a) wysokość zabudowy: 

− ilość kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze  uŜytkowe – do 2; 
− do kalenicy – do 9 m; 

b) szerokość elewacji – nie ustala się; 
c) geometria dachu: 

− kąt nachylenia – od 30 °do 50°; 
− kształt dachu – dwuspadowy; 
− pokrycie – dachówka ceramiczna w kolorze tradycyjnym; 

d) inne: 
− zasady kształtowania zabudowy zawarte w punkcie 4.2. a) niniejszej karty terenu 

nie dotyczą budynku towarzyszącego zabudowie podstawowej, dla którego 
ogranicza się wysokość do 5 m; 

− zakazuje się lokalizacji w budynku suteren i piwnic z pomieszczeniami innymi niŜ 
techniczne i gospodarcze. 

4.3. ZagroŜenia i ograniczenia: 
a) obszar potencjalnego zagroŜenia powodziowego; 
b) teren zagroŜony zalaniem wskutek podniesienia się pierwszego poziomu wody 

podziemnej; 
c) zagospodarowanie terenu w odległości 7,5 m od osi istniejącej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 15 kV  po uzgodnieniu z gestorem sieci. 
4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - zakazuje się lokalizowania 

wolnostojących nośników reklamowych i instalacji telefonii komórkowej. 



5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie dopuszcza się 
lokalizowania przedsięwzięć, które w wyniku zalania mogłyby spowodować 
zanieczyszczenie środowiska. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkó w oraz dóbr kultury współczesnej  - 
zachowanie ukształtowania terenu z dopuszczeniem ustaleń z punktu 4.1.g). 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów po dlegaj ących ochronie na 
podstawie odr ębnych przepisów:  

a) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 

b) teren znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana dla którego 
obowiązują zasady zawarte w uchwale nr VI/51/85 W.R.N. w Elblągu opublikowanej 
w Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z dn. 10.07.1985 r. Nr 10, poz. 60; 

c) teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie z decyzją nr 
136/90 z dnia 25.01.1990 r o wpisie do rejestr zabytków układu ruralistycznego Krynicy 
Morskiej. Na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie i ekspozycję walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych naleŜy uzyskać pozwolenie właściwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. 

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:  
a) dostępność drogowa – od dróg dojazdowych 47.KD-D, 50.KD-D i ciągu pieszo-

jezdnego 51.KD-X; 
b) wymagania parkingowe: 

− w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na 1 dom; 
− w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie 

oraz dodatkowo 1 miejsce postojowe na 5 mieszkań; 
− w zabudowie jednorodzinnej z pokojami gościnnymi – 1 miejsce parkingowe na 

1 pokój; 
− w hotelach i zabudowie pensjonatowej - 1 miejsce parkingowe na 1 pokój lub 

apartament; 
− w zabudowie usługowej – 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni uŜytkowej; 
− w zabudowie usługowej z zakresu gastronomii - 3 miejsca parkingowe na 10 

miejsc konsumpcyjnych. 
9. Zasady kształtowania infrastruktury:  

a) Zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej; nie dopuszcza się budowy 
własnych studni będących jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę. 

b) Odprowadzenie ścieków komunalnych – do miejskiej mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków. 

c) Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych – teren do zdrenowania; odprowadzenie 
wód gruntowych – drenaŜowych, odciekowych i opadowych do miejskiej sieci 
kanalizacji deszczowej. 

d) Elektryczność – z sieci elektroenergetycznej. 
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicznych źródeł ciepła; dopuszcza 

się dogrzewanie poprzez kominki opalane drewnem. 
f) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub 

odzysku. 
10. Stawka procentowa – 30%. 
11. Informacje i postulaty nie b ędące ustaleniami planu – zaleca się wymianę napowietrznej 

linii średniego napięcia na linię kablową. 
 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 
1. Oznaczenie terenu: 27.WM  
2. Powierzchnia: 1,60 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny morskich wód wewnętrznych – nie objęte ustaleniami planu. 

 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 
1. Oznaczenie terenu: 28.US/MU  
2. Powierzchnia: 2,11 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny usług sportu, rekreacji oraz obsługi turystyki; dopuszcza się 

zabudowę mieszkaniowo-usługową lub usługową. 
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowani a terenu:  

4.1. Warunki urbanistyczne: 
a) wielkość działki – nie mniejsza niŜ 2000 m2; 
b) powierzchnia zabudowy – do 15%; 
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niŜ 70%; 
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu; 
e) forma zabudowy – wolno stojąca; 
f) mała architektura: 

− śmietniki - dla terenów sportu i rekreacji przenośne, w formie dostosowanej do 
zagospodarowania terenu; dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
wbudowane lub wolno stojące, zadaszone o wielkości dostosowanej do wymogów 
segregacji odpadów; 

− dopuszcza się oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, nawiązujące do 
formy i stylu zabudowy; 

− dopuszcza się ogrodzenia aŜurowe o wysokości do 1,5 m z wykluczeniem 
betonowych, dopuszcza się lokalizację ogrodzeń w odległości 3,0 m od rowu 
melioracyjnego; 

g) inne: 
− nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uŜytkowania 

terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej uchwały; 
− realizacja zabudowy (poziomu posadowienia parteru) na wysokości rzędnej min. 

+1,60 m n.p.m.; 
− strefa ochrony wału przeciwpowodziowego w odległości 50 m od stopy wału – 

zabrania się wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, 
dołów oraz rowów, a w odległości mniejszej niŜ 3 m od stopy wału zabrania się 
uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów; 

− nie dopuszcza się lokalizacji więcej niŜ jednego budynku na działce, 
uŜytkowanego zgodnie z przeznaczeniem terenu; nie dotyczy to jednego budynku 
towarzyszącego zabudowie podstawowej, stanowiącego jej uzupełnienie o 
pomieszczenia techniczne i gospodarcze oraz usługowe; 

− dopuszcza się lokalizację karawaningu. 
4.2. Zasady kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy: 
− ilość kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze  uŜytkowe – do 2; 
− do kalenicy – do 9 m; 

b) szerokość elewacji: 
− płd. – wsch. – do 14 m; 
− pn. – zach. – do 14 m. 

c) geometria dachu: 
− kąt nachylenia – od 30 °do 50°; 
− kształt dachu – dwuspadowy; 
− pokrycie – dachówka ceramiczna w kolorze tradycyjnym; 

d) inne: 
− zasady kształtowania zabudowy zawarte w punkcie 4.2. a), b) niniejszej karty 

terenu nie dotyczą budynku towarzyszącego zabudowie podstawowej, dla którego 
ogranicza się wysokość do 5 m; 



− zakazuje się lokalizacji w budynku suteren i piwnic z pomieszczeniami innymi niŜ 
techniczne i gospodarcze. 

4.3. ZagroŜenia i ograniczenia: 
a) obszar potencjalnego zagroŜenia powodziowego; 
b) teren zagroŜony zalaniem wskutek podniesienia się pierwszego poziomu wody 

podziemnej. 
4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - zakazuje się lokalizowania 

wolnostojących nośników reklamowych i instalacji telefonii komórkowej. 
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie dopuszcza się 

lokalizowania przedsięwzięć, które w wyniku zalania mogłyby spowodować 
zanieczyszczenie środowiska. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkó w oraz dóbr kultury współczesnej : 
a) strefa ochrony ekspozycji od strony Zalewu Wiślanego wyłączona z zabudowy 

obiektami kubaturowymi według nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu; dopuszcza się sezonowe zagospodarowanie poza strefą ochrony wału 
przeciwpowodziowego w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków i z 
właściwym terytorialnie organem administracji morskiej; 

b) zachowanie ukształtowania terenu z dopuszczeniem ustaleń z punktu 4.1.g). 
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów po dlegaj ących ochronie na 

podstawie odr ębnych przepisów:  
a) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 

uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 

b) teren znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana dla którego 
obowiązują zasady zawarte w uchwale nr VI/51/85 W.R.N. w Elblągu opublikowanej 
w Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z dn. 10.07.1985 r. Nr 10, poz. 60; 

c) teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie z decyzją nr 
136/90 z dnia 25.01.1990 r o wpisie do rejestr zabytków układu ruralistycznego Krynicy 
Morskiej. Na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie i ekspozycję walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych naleŜy uzyskać pozwolenie właściwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. 

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:  
a) dostępność drogowa – od ul. Bojerowców i drogi dojazdowej 50.KD-D; 
b) wymagania parkingowe: 

− w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na 1 dom; 
− w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie 

oraz dodatkowo 1 miejsce postojowe na 5 mieszkań; 
− w zabudowie jednorodzinnej z pokojami gościnnymi – 1 miejsce parkingowe na 

1 pokój; 
− w hotelach i zabudowie pensjonatowej - 1 miejsce parkingowe na 1 pokój lub 

apartament; 
− w zabudowie usługowej – 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni uŜytkowej; 
− w zabudowie usługowej z zakresu gastronomii - 3 miejsca parkingowe na 10 

miejsc konsumpcyjnych; 
− dla terenów sportu i rekreacji -10 miejsc parkingowych 100 na uŜytkowników. 

9. Zasady kształtowania infrastruktury:  
a) Zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej; nie dopuszcza się budowy 

własnych studni będących jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę. 
b) Odprowadzenie ścieków komunalnych – do miejskiej mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni ścieków. 
c) Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych – teren do zdrenowania; odprowadzenie 

wód gruntowych – drenaŜowych, odciekowych i opadowych do miejskiej kanalizacji 
deszczowej. 

d) Elektryczność – z sieci elektroenergetycznej. 



e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicznych źródeł ciepła; dopuszcza 
się dogrzewanie poprzez kominki opalane drewnem. 

f) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub 
odzysku. 

10. Stawka procentowa – 30%. 
11. Informacje i postulaty nie b ędące ustaleniami planu – proponowane linie nowych 

podziałów parcelacyjnych zgodnie z rysunkiem planu. 
 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 
1. Oznaczenie terenu: 29.ZP  
2. Powierzchnia: 0,58 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny zieleni urządzonej. 
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowani a terenu:  

4.1. Warunki urbanistyczne: 
a) wielkość działki – nie ustala się; 
b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy; 
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niŜ 90%; 
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – nie ustala się; 
e) forma zabudowy – nie ustala się; 
f) mała architektura: 

− śmietniki - przenośne, w formie dostosowanej do zagospodarowania terenu; 
− dopuszcza się oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, nawiązujące do 

formy i stylu zabudowy; 
− dopuszcza się ogrodzenia aŜurowe o wysokości do 1,5 m z wykluczeniem 

betonowych, dopuszcza się lokalizację ogrodzeń w odległości 3,0 m od rowu 
melioracyjnego; 

g) inne: 
− nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, 

urządzania i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej 
uchwały; 

− strefa ochrony wału przeciwpowodziowego w odległości 50 m od stopy wału – 
zabrania się wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, 
dołów oraz rowów, a w odległości mniejszej niŜ 3 m od stopy wału zabrania się 
uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów; 

− ustala  się dojazd dla konserwacji wału przeciwpowodziowego i infrastruktury 
technicznej; 

− dopuszcza się lokalizację małej architektury; 
− lokalizacja rowu odwadniającego. 

4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala się. 
4.3. ZagroŜenia i ograniczenia: 

a) na całym terenie ustanawia się słuŜebność przejazdu i dostępu w celu kontynuowania 
działalności statutowej właściwego terytorialnie urzędu morskiego; 

b) obszar potencjalnego zagroŜenia powodziowego; 
c) na całym terenie ustanawia się słuŜebność przejazdu i dostępu w celu kontynuowania 

działalności statutowej właściwego terytorialnie urzędu morskiego; 
d) teren zagroŜony zalaniem wskutek podniesienia się pierwszego poziomu wody 

podziemnej. 
4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - zakazuje się lokalizowania 

wolnostojących nośników reklamowych i instalacji telefonii komórkowej. 
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie dopuszcza się 

lokalizowania przedsięwzięć, które w wyniku zalania mogłyby spowodować 
zanieczyszczenie środowiska. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkó w oraz dóbr kultury współczesnej  - 
zachowanie ukształtowania terenu. 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów po dlegaj ących ochronie na 
podstawie odr ębnych przepisów:  

a) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 



b) teren znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana dla którego 
obowiązują zasady zawarte w uchwale nr VI/51/85 W.R.N. w Elblągu opublikowanej 
w Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z dn. 10.07.1985 r. Nr 10, poz. 60; 

c) teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie z decyzją nr 
136/90 z dnia 25.01.1990 r o wpisie do rejestr zabytków układu ruralistycznego Krynicy 
Morskiej. Na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie i ekspozycję walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych naleŜy uzyskać pozwolenie właściwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. 

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:  
a) dostępność drogowa – od ul. Bojerowców; 
b) wymagania parkingowe – nie ustala się. 

9. Zasady kształtowania infrastruktury:  
a) Zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej. 
b) Odprowadzenie ścieków komunalnych – do miejskiej mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni ścieków. 
c) Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych – powierzchniowo. 
d) Elektryczność – z sieci elektroenergetycznej. 
e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala się. 
f) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub 

odzysku. 
10. Stawka procentowa – 0%. 
11. Informacje i postulaty nie b ędące ustaleniami planu – nie ustala się. 
 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 
1. Oznaczenie terenu: 30.Up  
2. Powierzchnia: 0,05 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny parkingów ogólnodostępnych. 
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowani a terenu:  

4.1. Warunki urbanistyczne: 
a) wielkość działki – nie ustala się; 
b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy; 
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala się; 
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – nie ustala się; 
e) forma zabudowy – nie ustala się; 
f) mała architektura: 

− śmietniki – wolno stojące, zadaszone o wielkości dostosowanej do wymogów 
segregacji odpadów; 

− dopuszcza się oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, nawiązujące do 
formy i stylu zabudowy; 

− dopuszcza się ogrodzenia aŜurowe o wysokości do 1,5 m z wykluczeniem 
betonowych; 

g) inne – nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, 
urządzania i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej 
uchwały. 

4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala się 
4.3. ZagroŜenia i ograniczenia:  

a) obszar potencjalnego zagroŜenia powodziowego; 
b) teren zagroŜony zalaniem wskutek podniesienia się pierwszego poziomu wody 

podziemnej. 
4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - zakazuje się lokalizowania 

wolnostojących nośników reklamowych i instalacji telefonii komórkowej. 
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie dopuszcza się 

lokalizowania przedsięwzięć, które w wyniku zalania mogłyby spowodować 
zanieczyszczenie środowiska. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkó w oraz dóbr kultury współczesnej  - 
zachowanie ukształtowania terenu. 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów po dlegaj ących ochronie na 
podstawie odr ębnych przepisów:  

a) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 

b) teren znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana dla którego 
obowiązują zasady zawarte w uchwale nr VI/51/85 W.R.N. w Elblągu opublikowanej 
w Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z dn. 10.07.1985 r. Nr 10, poz. 60; 

c) teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie z decyzją nr 
136/90 z dnia 25.01.1990 r o wpisie do rejestr zabytków układu ruralistycznego Krynicy 
Morskiej. Na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie i ekspozycję walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych naleŜy uzyskać pozwolenie właściwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. 

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:  
a) dostępność drogowa – od drogi dojazdowej 47.KD-D; zakazuje się bezpośredniego 

wjazdu od ul. Gdańskiej; 
b) wymagania parkingowe – nie ustala się. 

9. Zasady kształtowania infrastruktury:  
a) Zaopatrzenie w wodę – nie ustala się. 



b) Odprowadzenie ścieków komunalnych – nie ustala się. 
c) Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych – po oczyszczeniu w separatorach 

substancji ropopochodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), do miejskiej 
kanalizacji deszczowej.  

d) Elektryczność – z sieci elektroenergetycznej. 
e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala się. 
f) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub 

odzysku. 
10. Stawka procentowa – 0%. 
11. Informacje i postulaty nie b ędące ustaleniami planu – nie ustala się. 
 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 
1. Oznaczenie terenu: 31.MU  
2. Powierzchnia: 1,71 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, mieszkaniowej lub 

usługowej. 
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowani a terenu:  

4.1. Warunki urbanistyczne: 
a) wielkość działki – nie mniejsza niŜ 1500 m2; 
b) powierzchnia zabudowy – do 20%; 
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niŜ 50%; 
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu; 
e) forma zabudowy – wolno stojąca; 
f) mała architektura: 

− śmietniki - wbudowane lub wolno stojące, zadaszone o wielkości dostosowanej do 
wymogów segregacji odpadów; 

− dopuszcza się oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, nawiązujące do 
formy i stylu zabudowy; 

− dopuszcza się ogrodzenia aŜurowe o wysokości do 1,5 m z wykluczeniem 
betonowych; 

g) inne: 
− nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, 

urządzania i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej 
uchwały; 

− realizacja zabudowy (poziomu posadowienia parteru) na wysokości rzędnej min. 
+1,60 m n.p.m.; 

− nie dopuszcza się lokalizacji więcej niŜ jednego budynku na działce, 
uŜytkowanego zgodnie z przeznaczeniem terenu; nie dotyczy to jednego budynku 
towarzyszącego zabudowie podstawowej, stanowiącego jej uzupełnienie o 
pomieszczenia techniczne i gospodarcze. 

4.2. Zasady kształtowania zabudowy: 
a) wysokość zabudowy: 

− ilość kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze  uŜytkowe – do 3; 
− do kalenicy – do 12 m; 

b) szerokość elewacji: 
− płd. – wsch. – do 20 m; 
− pn. – zach. – do 20 m. 

c) geometria dachu: 
− kąt nachylenia – od 30 °do 50°; 
− kształt dachu – dwuspadowy; 
− pokrycie – dachówka ceramiczna w kolorze tradycyjnym; 

d) inne: 
− zasady kształtowania zabudowy zawarte w punkcie 4.2. a),b) niniejszej karty 

terenu nie dotyczą budynku towarzyszącego zabudowie podstawowej, dla którego 
ogranicza się wysokość do 5 m; 

− zakazuje się lokalizacji w budynku suteren i piwnic z pomieszczeniami innymi niŜ 
techniczne i gospodarcze. 

4.3. ZagroŜenia i ograniczenia: 
a) obszar potencjalnego zagroŜenia powodziowego; 
b) teren zagroŜony zalaniem wskutek podniesienia się pierwszego poziomu wody 

podziemnej; 
c) zagospodarowanie terenu w odległości 7,5 m od osi istniejącej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 15 kV  po uzgodnieniu z gestorem sieci. 



4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - zakazuje się lokalizowania 
wolnostojących nośników reklamowych i instalacji telefonii komórkowej. 

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie dopuszcza się 
lokalizowania przedsięwzięć, które w wyniku zalania mogłyby spowodować 
zanieczyszczenie środowiska. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkó w oraz dóbr kultury współczesnej  - 
zachowanie ukształtowania terenu z dopuszczeniem ustaleń z punktu 4.1.g). 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów po dlegaj ących ochronie na 
podstawie odr ębnych przepisów:  

a) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 

b) teren znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana dla którego 
obowiązują zasady zawarte w uchwale nr VI/51/85 W.R.N. w Elblągu opublikowanej 
w Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z dn. 10.07.1985 r. Nr 10, poz. 60; 

c) teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie z decyzją nr 
136/90 z dnia 25.01.1990 r o wpisie do rejestr zabytków układu ruralistycznego Krynicy 
Morskiej. Na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie i ekspozycję walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych naleŜy uzyskać pozwolenie właściwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. 

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:  
a) dostępność drogowa – od ul. Wodnej, drogi dojazdowej 47.KD-D i drogi wewnętrznej 

53.KDW; zakazuje się bezpośredniego wjazdu od ul. Gdańskiej; 
b) wymagania parkingowe: 

− w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na 1 dom; 
− w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie 

oraz dodatkowo 1 miejsce postojowe na 5 mieszkań; 
− w zabudowie jednorodzinnej z pokojami gościnnymi – 1 miejsce parkingowe na 

1 pokój; 
− w hotelach i zabudowie pensjonatowej - 1 miejsce parkingowe na 1 pokój lub 

apartament; 
− w zabudowie usługowej – 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni uŜytkowej; 
− w zabudowie usługowej z zakresu gastronomii - 3 miejsca parkingowe na 10 

miejsc konsumpcyjnych. 
9. Zasady kształtowania infrastruktury:  

a) Zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej; nie dopuszcza się budowy 
własnych studni będących jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę. 

b) Odprowadzenie ścieków komunalnych – do miejskiej mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków. 

c) Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych – teren do zdrenowania; odprowadzenie 
wód gruntowych – drenaŜowych, odciekowych i opadowych do miejskiej sieci 
kanalizacji deszczowej. 

d) Elektryczność – z sieci elektroenergetycznej. 
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicznych źródeł ciepła; dopuszcza 

się dogrzewanie poprzez kominki opalane drewnem. 
f) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub 

odzysku. 
10. Stawka procentowa – 30%. 
11. Informacje i postulaty nie b ędące ustaleniami planu – zaleca się wymianę napowietrznej 

linii średniego napięcia na linię kablową. 
 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 
1. Oznaczenie terenu: 32.ZP  
2. Powierzchnia: 0,07 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny zieleni urządzonej. 
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowani a terenu:  

4.1. Warunki urbanistyczne: 
a) wielkość działki – nie ustala się; 
b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy; 
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niŜ 90%; 
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – nie ustala się; 
e) forma zabudowy – nie ustala się; 
f) mała architektura: 

− śmietniki - przenośne, w formie dostosowanej do zagospodarowania terenu; 
− dopuszcza się oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, nawiązujące do 

formy i stylu zabudowy; 
− dopuszcza się ogrodzenia aŜurowe o wysokości do 1,5 m z wykluczeniem 

betonowych; 
g) inne: 

− nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, 
urządzania i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej 
uchwały; 

− dopuszcza się lokalizację małej architektury; 
− lokalizacja przepompowni ścieków sanitarnych. 

4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala się. 
4.3. ZagroŜenia i ograniczenia: 

a) obszar potencjalnego zagroŜenia powodziowego; 
b) teren zagroŜony zalaniem wskutek podniesienia się pierwszego poziomu wody 

podziemnej. 
4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - zakazuje się lokalizowania 

wolnostojących nośników reklamowych i instalacji telefonii komórkowej. 
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie dopuszcza się 

lokalizowania przedsięwzięć, które w wyniku zalania mogłyby spowodować 
zanieczyszczenie środowiska. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkó w oraz dóbr kultury współczesnej  - 
zachowanie ukształtowania terenu. 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów po dlegaj ących ochronie na 
podstawie odr ębnych przepisów:  

a) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 

b) teren znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana dla którego 
obowiązują zasady zawarte w uchwale nr VI/51/85 W.R.N. w Elblągu opublikowanej 
w Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z dn. 10.07.1985 r. Nr 10, poz. 60; 

c) teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie z decyzją nr 
136/90 z dnia 25.01.1990 r o wpisie do rejestr zabytków układu ruralistycznego Krynicy 
Morskiej. Na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie i ekspozycję walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych naleŜy uzyskać pozwolenie właściwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. 

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:  
a) dostępność drogowa – od ul. Wodnej; zakazuje się bezpośredniego wjazdu od 

ul. Gdańskiej; 
b) wymagania parkingowe – nie ustala się. 



9. Zasady kształtowania infrastruktury:  
a) Zaopatrzenie w wodę – nie ustala się. 
b) Odprowadzenie ścieków komunalnych – nie ustala się. 
c) Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych – powierzchniowo. 
d) Elektryczność – z sieci elektroenergetycznej. 
e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala się. 
f) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub 

odzysku. 
10. Stawka procentowa – 0%. 
11. Informacje i postulaty nie b ędące ustaleniami planu – nie ustala się. 
 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 
1. Oznaczenie terenu: 33.MU  
2. Powierzchnia: 0,22 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, mieszkaniowej lub 

usługowej. 
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowani a terenu:  

4.1. Warunki urbanistyczne: 
a) wielkość działki – nie mniejsza niŜ w stanie istniejącym; 
b) powierzchnia zabudowy – do 25%; 
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niŜ 50%; 
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu; 
e) forma zabudowy – wolno stojąca; 
f) mała architektura: 

− śmietniki - wbudowane lub wolno stojące, zadaszone o wielkości dostosowanej do 
wymogów segregacji odpadów; 

− dopuszcza się oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, nawiązujące do 
formy i stylu zabudowy; 

− dopuszcza się ogrodzenia aŜurowe o wysokości do 1,5 m z wykluczeniem 
betonowych; 

g) inne: 
− nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, 

urządzania i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej 
uchwały; 

− realizacja zabudowy (poziomu posadowienia parteru) na wysokości rzędnej min. 
+1,60 m n.p.m. 

4.2. Zasady kształtowania zabudowy: 
a) wysokość zabudowy: 

− ilość kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze  uŜytkowe – do 3; 
− do kalenicy – do 12 m; 

b) szerokość elewacji – nie ustala się; 
c) geometria dachu: 

− kąt nachylenia – od 30 °do 50°; 
− kształt dachu – dwuspadowy; 
− pokrycie – dachówka ceramiczna w kolorze tradycyjnym; 

d) inne - zakazuje się lokalizacji w budynku suteren i piwnic z pomieszczeniami innymi 
niŜ techniczne i gospodarcze. 

4.3. ZagroŜenia i ograniczenia: 
a) obszar potencjalnego zagroŜenia powodziowego; 
b) teren zagroŜony zalaniem wskutek podniesienia się pierwszego poziomu wody 

podziemnej. 
4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - zakazuje się lokalizowania 

wolnostojących nośników reklamowych i instalacji telefonii komórkowej. 
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie dopuszcza się 

lokalizowania przedsięwzięć, które w wyniku zalania mogłyby spowodować 
zanieczyszczenie środowiska. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkó w oraz dóbr kultury współczesnej  - 
zachowanie ukształtowania terenu z dopuszczeniem ustaleń z punktu 4.1.g). 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów po dlegaj ących ochronie na 
podstawie odr ębnych przepisów:  

a) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 



b) teren znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana dla którego 
obowiązują zasady zawarte w uchwale nr VI/51/85 W.R.N. w Elblągu opublikowanej 
w Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z dn. 10.07.1985 r. Nr 10, poz. 60; 

c) fragment terenu znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie 
z decyzją nr 136/90 z dnia 25.01.1990 r o wpisie do rejestr zabytków układu 
ruralistycznego Krynicy Morskiej. Na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie 
i ekspozycję walorów zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych naleŜy uzyskać 
pozwolenie właściwego konserwatora zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:  
a) dostępność drogowa – od ul. Wodnej; zakazuje się bezpośredniego wjazdu od ul. 

Gdańskiej; 
b) wymagania parkingowe: 

− w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na 1 dom; 
− w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie 

oraz dodatkowo 1 miejsce postojowe na 5 mieszkań; 
− w zabudowie jednorodzinnej z pokojami gościnnymi – 1 miejsce parkingowe na 

1 pokój; 
− w hotelach i zabudowie pensjonatowej - 1 miejsce parkingowe na 1 pokój lub 

apartament; 
− w zabudowie usługowej – 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni uŜytkowej; 
− w zabudowie usługowej z zakresu gastronomii - 3 miejsca parkingowe na 10 

miejsc konsumpcyjnych. 
9. Zasady kształtowania infrastruktury:  

a) Zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej; nie dopuszcza się budowy 
własnych studni będących jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę. 

b) Odprowadzenie ścieków komunalnych – do miejskiej mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków. 

c) Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych – teren do zdrenowania; odprowadzenie 
wód gruntowych – drenaŜowych, odciekowych i opadowych do miejskiej sieci 
kanalizacji deszczowej. 

d) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicznych źródeł ciepła; dopuszcza 
się dogrzewanie poprzez kominki opalane drewnem. 

e) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub 
odzysku. 

10. Stawka procentowa – 30%. 
11. Informacje i postulaty nie b ędące ustaleniami planu – nie ustala się. 
 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 
1. Oznaczenie terenu: 34.ZP  
2. Powierzchnia: 0,07 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny zieleni urządzonej. 
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowani a terenu:  

4.1. Warunki urbanistyczne: 
a) wielkość działki – nie ustala się; 
b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy; 
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niŜ 90%; 
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – nie ustala się; 
e) forma zabudowy – nie ustala się; 
f) mała architektura: 

− śmietniki - przenośne, w formie dostosowanej do zagospodarowania terenu; 
− dopuszcza się oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, nawiązujące do 

formy i stylu zabudowy; 
− dopuszcza się ogrodzenia aŜurowe o wysokości do 1,5 m z wykluczeniem 

betonowych; 
g) inne: 

− nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, 
urządzania i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej 
uchwały; 

− dopuszcza się lokalizację małej architektury; 
4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala się. 
4.3. ZagroŜenia i ograniczenia: 

a) obszar potencjalnego zagroŜenia powodziowego; 
b) teren zagroŜony zalaniem wskutek podniesienia się pierwszego poziomu wody 

podziemnej. 
4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - zakazuje się lokalizowania 

wolnostojących nośników reklamowych i instalacji telefonii komórkowej. 
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie dopuszcza się 

lokalizowania przedsięwzięć, które w wyniku zalania mogłyby spowodować 
zanieczyszczenie środowiska. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkó w oraz dóbr kultury współczesnej  - 
zachowanie ukształtowania terenu. 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów po dlegaj ących ochronie na 
podstawie odr ębnych przepisów:  

a) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 

b) teren znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana dla którego 
obowiązują zasady zawarte w uchwale nr VI/51/85 W.R.N. w Elblągu opublikowanej 
w Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z dn. 10.07.1985 r. Nr 10, poz. 60; 

c) teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie z decyzją nr 
136/90 z dnia 25.01.1990 r o wpisie do rejestr zabytków układu ruralistycznego Krynicy 
Morskiej. Na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie i ekspozycję walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych naleŜy uzyskać pozwolenie właściwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. 

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:  
a) dostępność drogowa – od ul. Wodnej; 
b) wymagania parkingowe – nie ustala się. 

9. Zasady kształtowania infrastruktury:  
a) Zaopatrzenie w wodę – nie ustala się. 



b) Odprowadzenie ścieków komunalnych – nie ustala się. 
c) Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych – powierzchniowo. 
d) Elektryczność – z sieci elektroenergetycznej. 
e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala się. 
f) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub 

odzysku. 
10. Stawka procentowa – 0%. 
11. Informacje i postulaty nie b ędące ustaleniami planu – nie ustala się. 
 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 
1. Oznaczenie terenu: 35.MU  
2. Powierzchnia: 0,62 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, mieszkaniowej lub 

usługowej. 
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowani a terenu:  

4.1. Warunki urbanistyczne: 
a) wielkość działki – jak w stanie istniejącym; 
b) powierzchnia zabudowy – do 20%; 
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niŜ 50%; 
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu; 
e) forma zabudowy – wolno stojąca; 
f) mała architektura: 

− śmietniki - wbudowane lub wolno stojące, zadaszone o wielkości dostosowanej do 
wymogów segregacji odpadów; 

− dopuszcza się oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, nawiązujące do 
formy i stylu zabudowy; 

− dopuszcza się ogrodzenia aŜurowe o wysokości do 1,5 m z wykluczeniem 
betonowych; 

g) inne: 
− nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, 

urządzania i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej 
uchwały; 

− realizacja zabudowy (poziomu posadowienia parteru) na wysokości rzędnej min. 
+1,60 m n.p.m.; 

− nie dopuszcza się lokalizacji więcej niŜ jednego budynku na działce, 
uŜytkowanego zgodnie z przeznaczeniem terenu; nie dotyczy to jednego budynku 
towarzyszącego zabudowie podstawowej, stanowiącego jej uzupełnienie o 
pomieszczenia techniczne i gospodarcze. 

4.2. Zasady kształtowania zabudowy: 
a) wysokość zabudowy: 

− ilość kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze  uŜytkowe – do 2; 
− do kalenicy – do 9 m; 

b) szerokość elewacji – nie ustala się; 
c) geometria dachu: 

− kąt nachylenia – od 30 °do 50°; 
− kształt dachu – dwuspadowy; 
− pokrycie – dachówka ceramiczna w kolorze tradycyjnym; 

d) inne: 
− zasady kształtowania zabudowy zawarte w punkcie 4.2. a) niniejszej karty terenu 

nie dotyczą budynku towarzyszącego zabudowie podstawowej, dla którego 
ogranicza się wysokość do 5 m; 

− zakazuje się lokalizacji w budynku suteren i piwnic z pomieszczeniami innymi niŜ 
techniczne i gospodarcze. 

4.3. ZagroŜenia i ograniczenia: 
a) obszar potencjalnego zagroŜenia powodziowego; 
b) teren zagroŜony zalaniem wskutek podniesienia się pierwszego poziomu wody 

podziemnej; 
c) zagospodarowanie terenu w odległości 7,5 m od osi istniejącej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 15 kV  po uzgodnieniu z gestorem sieci. 
4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - zakazuje się lokalizowania 

wolnostojących nośników reklamowych i instalacji telefonii komórkowej. 



5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie dopuszcza się 
lokalizowania przedsięwzięć, które w wyniku zalania mogłyby spowodować 
zanieczyszczenie środowiska. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkó w oraz dóbr kultury współczesnej  - 
zachowanie ukształtowania terenu z dopuszczeniem ustaleń z punktu 4.1.g). 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów po dlegaj ących ochronie na 
podstawie odr ębnych przepisów:  

a) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 

b) teren znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana dla którego 
obowiązują zasady zawarte w uchwale nr VI/51/85 W.R.N. w Elblągu opublikowanej 
w Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z dn. 10.07.1985 r. Nr 10, poz. 60; 

c) teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie z decyzją nr 
136/90 z dnia 25.01.1990 r o wpisie do rejestr zabytków układu ruralistycznego Krynicy 
Morskiej. Na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie i ekspozycję walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych naleŜy uzyskać pozwolenie właściwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. 

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:  
a) dostępność drogowa – od ul. Wodnej, drogi dojazdowej 47.KD-D i dróg wewnętrznych 

53.KDW i 54.KDW; 
b) wymagania parkingowe: 

− w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na 1 dom; 
− w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie 

oraz dodatkowo 1 miejsce postojowe na 5 mieszkań; 
− w zabudowie jednorodzinnej z pokojami gościnnymi – 1 miejsce parkingowe na 

1 pokój; 
− w hotelach i zabudowie pensjonatowej - 1 miejsce parkingowe na 1 pokój lub 

apartament; 
− w zabudowie usługowej – 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni uŜytkowej; 
− w zabudowie usługowej z zakresu gastronomii - 3 miejsca parkingowe na 10 

miejsc konsumpcyjnych. 
9. Zasady kształtowania infrastruktury:  

a) Zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej; nie dopuszcza się budowy 
własnych studni będących jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę. 

b) Odprowadzenie ścieków komunalnych – do miejskiej mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków. 

c) Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych – teren do zdrenowania; odprowadzenie 
wód gruntowych – drenaŜowych, odciekowych i opadowych do miejskiej sieci 
kanalizacji deszczowej. 

d) Elektryczność – z sieci elektroenergetycznej. 
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicznych źródeł ciepła; dopuszcza 

się dogrzewanie poprzez kominki opalane drewnem. 
f) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub 

odzysku. 
10. Stawka procentowa – 30%. 
11. Informacje i postulaty nie b ędące ustaleniami planu – zaleca się wymianę napowietrznej 

linii średniego napięcia na linię kablową. 
 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 
1. Oznaczenie terenu: 36.MU  
2. Powierzchnia: 1,22 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, mieszkaniowej lub 

usługowej. 
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowani a terenu:  

4.1. Warunki urbanistyczne: 
a) wielkość działki – zakaz podziału działek przyległych do dróg wewnętrznych 54.KDW 

i 55.KDW, na pozostałym terenie dopuszcza się podział działek w celu połączenia 
z sąsiednimi dla uzyskania działki o powierzchni docelowej nie mniejszej niŜ 900 m2; 

b) powierzchnia zabudowy – do 20%; 
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niŜ 50%; 
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu; 
e) forma zabudowy – wolno stojąca; 
f) mała architektura: 

− śmietniki - wbudowane lub wolno stojące, zadaszone o wielkości dostosowanej do 
wymogów segregacji odpadów; 

− dopuszcza się oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, nawiązujące do 
formy i stylu zabudowy; 

− dopuszcza się ogrodzenia aŜurowe o wysokości do 1,5 m z wykluczeniem 
betonowych; 

g) inne: 
− nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, 

urządzania i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej 
uchwały; 

− realizacja zabudowy (poziomu posadowienia parteru) na wysokości rzędnej min. 
+1,60 m n.p.m. 

4.2. Zasady kształtowania zabudowy: 
a) wysokość zabudowy: 

− ilość kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze  uŜytkowe – do 2; 
− do kalenicy – do 9 m; 

b) szerokość elewacji – nie ustala się; 
c) geometria dachu: 

− kąt nachylenia – od 30 °do 50°; 
− kształt dachu – dwuspadowy; 
− pokrycie – dachówka ceramiczna w kolorze tradycyjnym; 

d) inne - zakazuje się lokalizacji w budynku suteren i piwnic z pomieszczeniami innymi 
niŜ techniczne i gospodarcze. 

4.3. ZagroŜenia i ograniczenia: 
a) obszar potencjalnego zagroŜenia powodziowego; 
b) teren zagroŜony zalaniem wskutek podniesienia się pierwszego poziomu wody 

podziemnej; 
c) zagospodarowanie terenu w odległości 7,5 m od osi istniejącej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 15 kV  po uzgodnieniu z gestorem sieci. 
4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - zakazuje się lokalizowania 

wolnostojących nośników reklamowych i instalacji telefonii komórkowej. 
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie dopuszcza się 

lokalizowania przedsięwzięć, które w wyniku zalania mogłyby spowodować 
zanieczyszczenie środowiska. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkó w oraz dóbr kultury współczesnej  - 
zachowanie ukształtowania terenu z dopuszczeniem ustaleń z punktu 4.1.g). 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów po dlegaj ących ochronie na 
podstawie odr ębnych przepisów:  



a) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 

b) teren znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana dla którego 
obowiązują zasady zawarte w uchwale nr VI/51/85 W.R.N. w Elblągu opublikowanej 
w Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z dn. 10.07.1985 r. Nr 10, poz. 60; 

c) fragment terenu znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie 
z decyzją nr 136/90 z dnia 25.01.1990 r o wpisie do rejestr zabytków układu 
ruralistycznego Krynicy Morskiej. Na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie 
i ekspozycję walorów zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych naleŜy uzyskać 
pozwolenie właściwego konserwatora zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:  
a) dostępność drogowa – od dróg dojazdowych 47.KD-D i 48.KD-D (ul. Wodna) i dróg 

wewnętrznych 54.KDW i 55.KDW; 
b) wymagania parkingowe: 

− w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na 1 dom; 
− w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie 

oraz dodatkowo 1 miejsce postojowe na 5 mieszkań; 
− w zabudowie jednorodzinnej z pokojami gościnnymi – 1 miejsce parkingowe na 

1 pokój; 
− w hotelach i zabudowie pensjonatowej - 1 miejsce parkingowe na 1 pokój lub 

apartament; 
− w zabudowie usługowej – 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni uŜytkowej; 
− w zabudowie usługowej z zakresu gastronomii - 3 miejsca parkingowe na 10 

miejsc konsumpcyjnych. 
9. Zasady kształtowania infrastruktury:  

a) Zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej; nie dopuszcza się budowy 
własnych studni będących jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę. 

b) Odprowadzenie ścieków komunalnych – do miejskiej mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków. 

c) Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych – teren do zdrenowania; odprowadzenie 
wód gruntowych – drenaŜowych, odciekowych i opadowych do miejskiej sieci 
kanalizacji deszczowej. 

d) Elektryczność – z sieci elektroenergetycznej. 
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicznych źródeł ciepła; dopuszcza 

się dogrzewanie poprzez kominki opalane drewnem. 
f) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub 

odzysku. 
10. Stawka procentowa – 30%. 
11. Informacje i postulaty nie b ędące ustaleniami plan:  

a) proponowane linie nowych podziałów parcelacyjnych zgodnie z rysunkiem planu; 
b) zaleca się wymianę napowietrznej linii średniego napięcia na linię kablową. 

 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 
1. Oznaczenie terenu: 37.MU  
2. Powierzchnia: 0,93 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, mieszkaniowej lub 

usługowej. 
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowani a terenu:  

4.1. Warunki urbanistyczne: 
a) wielkość działki – nie mniejsza niŜ 2000 m2; 
b) powierzchnia zabudowy – do 15%; 
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niŜ 60%; 
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu; 
e) forma zabudowy – wolno stojąca; 
f) mała architektura: 

− śmietniki - wbudowane lub wolno stojące, zadaszone o wielkości dostosowanej do 
wymogów segregacji odpadów; 

− dopuszcza się oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, nawiązujące do 
formy i stylu zabudowy; 

− dopuszcza się ogrodzenia aŜurowe o wysokości do 1,5 m z wykluczeniem 
betonowych; 

g) inne: 
− nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, 

urządzania i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej 
uchwały; 

− realizacja zabudowy (poziomu posadowienia parteru) na wysokości rzędnej min. 
+1,60 m n.p.m.; 

− nie dopuszcza się lokalizacji więcej niŜ jednego budynku na działce, 
uŜytkowanego zgodnie z przeznaczeniem terenu; nie dotyczy to jednego budynku 
towarzyszącego zabudowie podstawowej, stanowiącego jej uzupełnienie o 
pomieszczenia techniczne i gospodarcze; 

− lokalizacja przepompowni ścieków sanitarnych; 
− dopuszcza się modernizację istniejącej stacji transformatorowej T-5770. 

4.2. Zasady kształtowania zabudowy: 
a) wysokość zabudowy: 

− ilość kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze  uŜytkowe – do 2; 
− do kalenicy – do 9 m; 

b) szerokość elewacji: 
− płd. – wsch. – do 14 m; 
− pn. – zach. – do 14 m. 

c) geometria dachu: 
− kąt nachylenia – od 30 °do 50°; 
− kształt dachu – dwuspadowy; 
− pokrycie – dachówka ceramiczna w kolorze tradycyjnym; 

d) inne: 
− zasady kształtowania zabudowy zawarte w punkcie 4.2. a), b) niniejszej karty 

terenu nie dotyczą budynku towarzyszącego zabudowie podstawowej, dla którego 
ogranicza się wysokość do 5 m; 

− zakazuje się lokalizacji w budynku suteren i piwnic z pomieszczeniami innymi niŜ 
techniczne i gospodarcze. 

4.3. ZagroŜenia i ograniczenia: 
a) obszar potencjalnego zagroŜenia powodziowego; 
b) teren zagroŜony zalaniem wskutek podniesienia się pierwszego poziomu wody 

podziemnej; 



c) zagospodarowanie terenu w odległości 7,5 m od osi istniejącej napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 15 kV  po uzgodnieniu z gestorem sieci. 

4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - zakazuje się lokalizowania 
wolnostojących nośników reklamowych i instalacji telefonii komórkowej. 

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie dopuszcza się 
lokalizowania przedsięwzięć, które w wyniku zalania mogłyby spowodować 
zanieczyszczenie środowiska. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkó w oraz dóbr kultury współczesnej  - 
zachowanie ukształtowania terenu z dopuszczeniem ustaleń z punktu 4.1.g). 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów po dlegaj ących ochronie na 
podstawie odr ębnych przepisów:  

a) teren znajduje się w pasie ochronnym / technicznym brzegu morskiego – wszelkie 
zmiany sposobu uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić 
z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej; 

b) teren znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana dla którego 
obowiązują zasady zawarte w uchwale nr VI/51/85 W.R.N. w Elblągu opublikowanej 
w Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z dn. 10.07.1985 r. Nr 10, poz. 60. 

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:  
a) dostępność drogowa – od ul. Wodnej i drogi dojazdowej  47.KD-D; 
b) wymagania parkingowe: 

− w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na 1 dom; 
− w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie 

oraz dodatkowo 1 miejsce postojowe na 5 mieszkań; 
− w zabudowie jednorodzinnej z pokojami gościnnymi – 1 miejsce parkingowe na 

1 pokój; 
− w hotelach i zabudowie pensjonatowej - 1 miejsce parkingowe na 1 pokój lub 

apartament; 
− w zabudowie usługowej – 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni uŜytkowej; 
− w zabudowie usługowej z zakresu gastronomii - 3 miejsca parkingowe na 10 

miejsc konsumpcyjnych. 
9. Zasady kształtowania infrastruktury:  

a) Zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej; nie dopuszcza się budowy 
własnych studni będących jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę. 

b) Odprowadzenie ścieków komunalnych – do miejskiej mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków. 

c) Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych – teren do zdrenowania; odprowadzenie 
wód gruntowych – drenaŜowych, odciekowych i opadowych do miejskiej sieci 
kanalizacji deszczowej. 

d) Elektryczność – z sieci elektroenergetycznej. 
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicznych źródeł ciepła; dopuszcza 

się dogrzewanie poprzez kominki opalane drewnem. 
f) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub 

odzysku. 
10. Stawka procentowa – 0%. 
11. Informacje i postulaty nie b ędące ustaleniami planu – zaleca się wymianę napowietrznej 

linii średniego napięcia na linię kablową. 
 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 
1. Oznaczenie terenu: 38.US  
2. Powierzchnia: 4,48 ha 
3. Przeznaczenie terenu:  Tereny usług sportu, rekreacji oraz obsługi turystyki. 
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowani a terenu:  

4.1. Warunki urbanistyczne: 
a) wielkość działki – nie ustala się; 
b) powierzchnia zabudowy  terenu – 1%; 
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niŜ 80%; 
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu i punktem 6 a); 
e) forma zabudowy – wolno stojąca; 
f) mała architektura: 

− śmietniki - przenośne, w formie dostosowanej do zagospodarowania terenu; 
− dopuszcza się oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, nawiązujące do 

formy i stylu zabudowy; 
− dopuszcza się ogrodzenia aŜurowe o wysokości do 1,5 m z wykluczeniem 

betonowych; 
− dopuszcza się lokalizację ogrodzeń w odległości 3,0 m od rowu melioracyjnego; 

g) inne: 
− nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uŜytkowania 

terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej uchwały; 
− dopuszcza się lokalizację lądowiska dla helikopterów (np. słuŜb SAR);  
− strefa ochrony wału przeciwpowodziowego w odległości 50 m od podstawy wału – 

zabrania się wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, 
dołów oraz rowów, a w odległości mniejszej niŜ 3 m od stopy wału zabrania się 
uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów; 

− lokalizacja ogólnodostępnego ciągu pieszego do wału przeciwpowodziowego i 
plaŜy poza wałem nad Zalewem Wiślanym, którego orientacyjny przebieg 
przedstawiono na rysunku planu; 

− dopuszcza lokalizację urządzeń związanych z obsługą i zapleczem technicznym, 
magazynowym i sanitarnym usług sportu i rekreacji oraz związanych z organizacją 
lądowiska dla helikopterów; 

− lokalizacja rowu odwadniającego; 
− lokalizacja przepompowni ścieków sanitarnych; 
− dopuszcza się lokalizację miejskiej stacji transformatorowej. 

4.2. Zasady kształtowania zabudowy: 
a) wysokość zabudowy: 

− ilość kondygnacji nadziemnych – nie więcej niŜ 1; 
− do kalenicy – do 8 m; 

b) szerokość elewacji – nie ustala się; 
c) geometria dachu – nie ustala się; 
d) inne - zakazuje się lokalizacji w budynku suteren i piwnic z pomieszczeniami innymi 

niŜ techniczne i gospodarcze. 
4.3. ZagroŜenia i ograniczenia: 

a) obszar potencjalnego zagroŜenia powodziowego; 
b) teren zagroŜony zalaniem wskutek podniesienia się pierwszego poziomu wody 

podziemnej; 
c) na całym terenie  ustanawia się słuŜebność przejazdu i dostępu w celu kontynuowania 

działalności statutowej właściwego terytorialnie urzędu morskiego. 
4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - zakazuje się lokalizowania 

wolnostojących nośników reklamowych i instalacji telefonii komórkowej. 



5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie dopuszcza się 
lokalizowania przedsięwzięć, które w wyniku zalania mogłyby spowodować 
zanieczyszczenie środowiska. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkó w oraz dóbr kultury współczesnej : 
a) strefa ochrony ekspozycji od strony Zalewu Wiślanego wyłączona z zabudowy 

obiektami kubaturowymi – według nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu; dopuszcza się sezonowe zagospodarowanie terenu poza  strefą 
ochrony wału przeciwpowodziowego w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem 
zabytków i z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej; 

b) zachowanie ukształtowania terenu z dopuszczeniem ustaleń z punktu 4.1.g). 
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów po dlegaj ących ochronie na 

podstawie odr ębnych przepisów:  
a) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 

uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 

b) teren znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana dla którego 
obowiązują zasady zawarte w uchwale nr VI/51/85 W.R.N. w Elblągu opublikowanej 
w Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z dn. 10.07.1985 r. Nr 10, poz. 60; 

c) fragment terenu znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie 
z decyzją nr 136/90 z dnia 25.01.1990 r o wpisie do rejestr zabytków układu 
ruralistycznego Krynicy Morskiej. Na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie 
i ekspozycję walorów zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych naleŜy uzyskać 
pozwolenie właściwego konserwatora zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:  
a) dostępność drogowa – od drogi dojazdowej 47.KD-D; 
b) wymagania parkingowe – 10 miejsc parkingowych 100 na uŜytkowników. 

9. Zasady kształtowania infrastruktury:  
a) Zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej. 
b) Odprowadzenie ścieków komunalnych – do miejskiej mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni ścieków. 
c) Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych – teren do zdrenowania; odprowadzenie 

wód gruntowych – drenaŜowych, odciekowych i opadowych rowu melioracyjnego 
połoŜonego wzdłuŜ wały przeciwpowodziowego i do miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej; z terenu lądowiska dla helikopterów po oczyszczeniu w separatorach 
substancji ropopochodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), do miejskiej 
kanalizacji deszczowej. 

d) Elektryczność – z sieci elektroenergetycznej. 
e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala się. 
f) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub 

odzysku. 
10. Stawka procentowa – 0%. 
11. Informacje i postulaty nie b ędące ustaleniami planu – nie ustala się. 

 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 – DLA DRÓG I ULIC 

1. Oznaczenie terenu: 39.KD-Z 
2. Powierzchnia:  0,03 ha 
3. Klasa i nazwa ulicy: Tereny publicznych dróg zbiorczych – rezerwa terenu dla modernizacji 

ul. Gdańskiej. 
4. Minimalna szeroko ść w liniach rozgraniczaj ących – zgodnie z rysunkiem planu. 
5. Parkingi - nie dopuszcza się parkowania w pasie drogowym. 
6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:  

a) wody opadowe po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych 
i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), poprzez kanalizację deszczową w drodze 
bezpośrednio do Zalewu Wiślanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy 
zwrotne i pompy do odwodnienia terenu w okresach podwyŜszonego poziomu wody w 
Zalewie Wiślanym; 

b) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej. 

7. Stawka procentowa - 0%. 
8. Inne zapisy:  

a) nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, urządzania 
i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej uchwały; 

b) nie dopuszcza się bezpośredniej obsługi zabudowy; 
c) dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci infrastruktury miejskiej; 
d) dopuszcza się wprowadzenie ścieŜek rowerowych w pasie drogowym. 

 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 – DLA DRÓG I ULIC 

1. Oznaczenie terenu: 40.KD-Z 
2. Powierzchnia: 0,01 ha 
3. Klasa i nazwa ulicy: Tereny publicznych dróg zbiorczych – rezerwa terenu dla modernizacji 

ul. Gdańskiej. 
4. Minimalna szeroko ść w liniach rozgraniczaj ących - zgodnie z rysunkiem planu. 
5. Parkingi - nie dopuszcza się parkowania w pasie drogowym. 
6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:  

a) wody opadowe po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych 
i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), poprzez kanalizację deszczową w drodze 
bezpośrednio do Zalewu Wiślanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy 
zwrotne i pompy do odwodnienia terenu w okresach podwyŜszonego poziomu wody w 
Zalewie Wiślanym; 

b) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej. 

7. Stawka procentowa - 0%. 
8. Inne zapisy:  

a) nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, urządzania 
i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej uchwały; 

b) nie dopuszcza się bezpośredniej obsługi zabudowy; 
c) dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci infrastruktury miejskiej; 
d) dopuszcza się wprowadzenie ścieŜek rowerowych w pasie drogowym. 

 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 – DLA DRÓG I ULIC 

1. Oznaczenie terenu: 41.KD-Z 
2. Powierzchnia:  0,17 ha 
3. Klasa i nazwa ulicy: Tereny publicznych dróg zbiorczych – rezerwa terenu dla modernizacji 

ul. Gdańskiej. 
4. Minimalna szeroko ść w liniach rozgraniczaj ących - zgodnie z rysunkiem planu. 
5. Parkingi - nie dopuszcza się parkowania w pasie drogowym. 
6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:  

a) wody opadowe po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych 
i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), poprzez kanalizację deszczową w drodze 
bezpośrednio do Zalewu Wiślanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy 
zwrotne i pompy do odwodnienia terenu w okresach podwyŜszonego poziomu wody w 
Zalewie Wiślanym; 

b) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej. 

7. Stawka procentowa - 0%. 
8. Inne zapisy:  

a) fragment terenu połoŜony jest w granicach morskiego portu rybackiego w Łysicy 
ustalonych w Rozporządzeniu Ministra śeglugi z dnia 18 lutego 1957 r.; wszelkie 
zmiany sposobu uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z 
właściwym terytorialnie organem administracji morskiej; 

b) nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, urządzania 
i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej uchwały; 

c) nie dopuszcza się bezpośredniej obsługi zabudowy; 
d) dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci infrastruktury miejskiej; 
e) dopuszcza się wprowadzenie ścieŜek rowerowych w pasie drogowym. 

 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 – DLA DRÓG I ULIC 

1. Oznaczenie terenu: 42.KD-Z 
2. Powierzchnia:  0,07 ha 
3. Klasa i nazwa ulicy: Tereny publicznych dróg zbiorczych – rezerwa terenu dla modernizacji 

ul. Gdańskiej. 
4. Minimalna szeroko ść w liniach rozgraniczaj ących - zgodnie z rysunkiem planu. 
5. Parkingi - nie dopuszcza się parkowania w pasie drogowym. 
6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:  

a) wody opadowe po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych 
i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), poprzez kanalizację deszczową w drodze 
bezpośrednio do Zalewu Wiślanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy 
zwrotne i pompy do odwodnienia terenu w okresach podwyŜszonego poziomu wody w 
Zalewie Wiślanym; 

b) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej. 

7. Stawka procentowa - 0%. 
8. Inne zapisy: 

a) nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, urządzania 
i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej uchwały; 

b) nie dopuszcza się bezpośredniej obsługi zabudowy 
c) dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci infrastruktury miejskiej; 
d) dopuszcza się wprowadzenie ścieŜek rowerowych w pasie drogowym. 
 

 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 – DLA DRÓG I ULIC 

1. Oznaczenie terenu: 43.KD-D 
2. Powierzchnia:  0,19 ha 
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznej drogi dojazdowej (ul. Rybacka). 
4. Minimalna szeroko ść w liniach rozgraniczaj ących – 12 m. 
5. Parkingi - nie dopuszcza się parkowania w pasie drogowym. 
6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:  

a) wody opadowe po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych 
i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), poprzez kanalizację deszczową w drodze 
bezpośrednio do Zalewu Wiślanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy 
zwrotne i pompy do odwodnienia terenu w okresach podwyŜszonego poziomu wody w 
Zalewie Wiślanym; 

b) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej. 

7. Stawka procentowa - 0%. 
8. Inne zapisy:  

a) nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, urządzania 
i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej uchwały; 

b) dopuszcza się bezpośrednią obsługę zabudowy; 
c) dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci infrastruktury miejskiej; 
d) ulica jednojezdniowa; 
e) dopuszcza się wprowadzenie ścieŜek rowerowych w pasie drogowym 

 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 – DLA DRÓG I ULIC 

1. Oznaczenie terenu: 44.KD-D 
2. Powierzchnia:  0,09 ha 
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznej drogi dojazdowej (ul. Bosmańska). 
4. Minimalna szeroko ść w liniach rozgraniczaj ących – 12 m. 
5. Parkingi - nie dopuszcza się parkowania w pasie drogowym. 
6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:  

a) wody opadowe po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych 
i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), poprzez kanalizację deszczową w drodze 
bezpośrednio do Zalewu Wiślanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy 
zwrotne i pompy do odwodnienia terenu w okresach podwyŜszonego poziomu wody w 
Zalewie Wiślanym; 

b) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej. 

7. Stawka procentowa - 0%. 
8. Inne zapisy:  

a) nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, urządzania 
i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej uchwały; 

b) dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci infrastruktury miejskiej; 
c) dopuszcza się bezpośrednią obsługę zabudowy; 
d) dopuszcza się wprowadzenie ścieŜek rowerowych w pasie drogowym; 
e) ulica jednojezdniowa, dwustronny chodnik; 
f) w sytuacji zagroŜenia powodziowego zapewnić moŜliwość zamknięcia przejazdu 

od strony terenu 8.Ut,U przegrodą przeciwpowodziową. 
 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 – DLA DRÓG I ULIC 

1. Oznaczenie terenu: 45.KD-D 
2. Powierzchnia:  0,07 ha 
3. Klasa i nazwa ulicy: Tereny publicznych dróg dojazdowych 
4. Minimalna szeroko ść w liniach rozgraniczaj ących – 10 m. 
5. Parkingi - nie dopuszcza się parkowania w pasie drogowym. 
6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:  

a) wody opadowe po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych 
i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), poprzez kanalizację deszczową w drodze 
bezpośrednio do Zalewu Wiślanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy 
zwrotne i pompy do odwodnienia terenu w okresach podwyŜszonego poziomu wody w 
Zalewie Wiślanym; 

b) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej. 

7. Stawka procentowa - 0%. 
8. Inne zapisy:  

a) nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, urządzania 
i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej uchwały; 

b) dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci infrastruktury miejskiej; 
c) dopuszcza się bezpośrednią obsługę zabudowy; 
d) dopuszcza się wprowadzenie ścieŜek rowerowych w pasie drogowym; 
e) ulica jednojezdniowa, dwustronny chodnik. 

 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 – DLA DRÓG I ULIC 

1. Oznaczenie terenu: 46.KD-D 
2. Powierzchnia:  0,50 ha 
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznej drogi dojazdowej (ul. Bojerowców). 
4. Minimalna szeroko ść w liniach rozgraniczaj ących – 12 m. 
5. Parkingi - dopuszcza się parkowanie w pasie drogowym. 
6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:  

a) wody opadowe po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych 
i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), poprzez kanalizację deszczową w drodze 
bezpośrednio do Zalewu Wiślanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy 
zwrotne i pompy do odwodnienia terenu w okresach podwyŜszonego poziomu wody w 
Zalewie Wiślanym; 

b) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej. 

7. Stawka procentowa - 0%. 
8. Inne zapisy:  

a) nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, urządzania 
i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej uchwały; 

b) modernizacja stacji transformatorowej słupowej T-5590. 
c) miejsce docelowej realizacji przegrody przeciwpowodziowej według rysunku planu 

o konstrukcji umoŜliwiającej podwyŜszanie odpowiednio do wzrostu poziomu morza 
i wysokości nie niŜszej niŜ rzędna terenu, na którym jest zlokalizowana; w konstrukcji 
przegrody zapewnić moŜliwość wjazdu na teren sąsiedni; 

d) w sytuacji zagroŜenia powodziowego zapewnić moŜliwość zamknięcia przejazdu od 
strony ul. Gdańskiej przegrodą przeciwpowodziową; 

e) na całym terenie  ustanawia się słuŜebność przejazdu i dostępu w celu kontynuowania 
działalności statutowej właściwego terytorialnie urzędu morskiego; 

f) podniesienie terenu do rzędnej minimum +1,60 m n.p.m.; 
g) dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci infrastruktury miejskiej; 
h) dopuszcza się bezpośrednią obsługę zabudowy; 
i) dopuszcza się wprowadzenie ścieŜek rowerowych w pasie drogowym; 
j) ulica jednojezdniowa, dwustronny chodnik. 

 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 – DLA DRÓG I ULIC 

1. Oznaczenie terenu: 47.KD-D 
2. Powierzchnia:  0,67 ha 
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznej drogi dojazdowej 
4. Minimalna szeroko ść w liniach rozgraniczaj ących – 12 m. 
5. Parkingi - dopuszcza się parkowanie w pasie drogowym. 
6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:  

a) wody opadowe po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych 
i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), poprzez kanalizację deszczową w drodze 
bezpośrednio do Zalewu Wiślanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy 
zwrotne i pompy do odwodnienia terenu w okresach podwyŜszonego poziomu wody w 
Zalewie Wiślanym; 

b) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej. 

7. Stawka procentowa - 0%. 
8. Inne zapisy:  

a) nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, urządzania 
i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej uchwały; 

b) dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci infrastruktury miejskiej; 
c) dopuszcza się bezpośrednią obsługę zabudowy; 
d) dopuszcza się wprowadzenie ścieŜek rowerowych w pasie drogowym; 
e) ulica jednojezdniowa, dwustronny chodnik. 

 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 – DLA DRÓG I ULIC 

1. Oznaczenie terenu: 48.KD-D 
2. Powierzchnia:  0,24 ha 
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznej drogi dojazdowej (ul. Wodna). 
4. Minimalna szeroko ść w liniach rozgraniczaj ących – zgodnie z rysunkiem planu. 
5. Parkingi - nie dopuszcza się parkowania w pasie drogowym. 
6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:  

a) wody opadowe po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych 
i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), poprzez kanalizację deszczową w drodze 
bezpośrednio do Zalewu Wiślanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy 
zwrotne i pompy do odwodnienia terenu w okresach podwyŜszonego poziomu wody w 
Zalewie Wiślanym; 

b) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej. 

7. Stawka procentowa - 0%. 
8. Inne zapisy:  

a) nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, urządzania 
i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej uchwały; 

b) dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci infrastruktury miejskiej; 
c) dopuszcza się bezpośrednią obsługę zabudowy; 
d) dopuszcza się wprowadzenie ścieŜek rowerowych w pasie drogowym; 
e) ulica jednojezdniowa, jednostronny chodnik. 

 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 – DLA DRÓG I ULIC 

1. Oznaczenie terenu: 49.KD-D 
2. Powierzchnia:  0,37 ha 
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznej drogi dojazdowej. 
4. Minimalna szeroko ść w liniach rozgraniczaj ących – 12 m. 
5. Parkingi - dopuszcza się parkowanie w pasie drogowym. 
6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:  

a) wody opadowe po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych 
i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), poprzez kanalizację deszczową w drodze 
bezpośrednio do Zalewu Wiślanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy 
zwrotne i pompy do odwodnienia terenu w okresach podwyŜszonego poziomu wody w 
Zalewie Wiślanym; 

b) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej. 

7. Stawka procentowa - 0%. 
8. Inne zapisy:  

a) nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, urządzania 
i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej uchwały; 

b) dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci infrastruktury miejskiej; 
c) dopuszcza się bezpośrednią obsługę zabudowy; 
d) dopuszcza się wprowadzenie ścieŜek rowerowych w pasie drogowym; 
e) ulica jednojezdniowa, dwustronny chodnik. 

 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 – DLA DRÓG I ULIC 

1. Oznaczenie terenu: 50.KD-D 
2. Powierzchnia:  0,29 ha 
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznej drogi dojazdowej. 
4. Minimalna szeroko ść w liniach rozgraniczaj ących – 12 m. 
5. Parkingi - dopuszcza się parkowanie w pasie drogowym. 
6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:  

a) wody opadowe po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych 
i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), poprzez kanalizację deszczową w drodze 
bezpośrednio do Zalewu Wiślanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy 
zwrotne i pompy do odwodnienia terenu w okresach podwyŜszonego poziomu wody w 
Zalewie Wiślanym; 

b) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej. 

7. Stawka procentowa - 0%. 
8. Inne zapisy:  

a) nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, urządzania 
i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej uchwały; 

b) dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci infrastruktury miejskiej 
c) dopuszcza się bezpośrednią obsługę zabudowy; 
d) dopuszcza się wprowadzenie ścieŜek rowerowych w pasie drogowym; 
e) ulica jednojezdniowa, dwustronny chodnik; 
f) w sytuacji zagroŜenia powodziowego zapewnić moŜliwość zamknięcia przejazdu od 

strony ul. Bojerowców przegrodą przeciwpowodziową. 
 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 – DLA DRÓG I ULIC 

1. Oznaczenie terenu: 51.KD-X 
2. Powierzchnia:  0,16 ha 
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ciągu pieszo – jezdnego. 
4. Minimalna szeroko ść w liniach rozgraniczaj ących – 6 m. 
5. Parkingi - nie dopuszcza się parkowania w pasie drogowym. 
6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:  

a) wody opadowe po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych 
i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), poprzez kanalizację deszczową w drodze 
bezpośrednio do Zalewu Wiślanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy 
zwrotne i pompy do odwodnienia terenu w okresach podwyŜszonego poziomu wody w 
Zalewie Wiślanym; 

b) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej. 

7. Stawka procentowa - 0%. 
8. Inne zapisy:  

a) nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, urządzania 
i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej uchwały; 

b) dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci infrastruktury miejskiej; 
c) w sytuacji zagroŜenia powodziowego zapewnić moŜliwość zamknięcia przejazdu od 

strony ul. Bojerowców przegrodą przeciwpowodziową. 
 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 – DLA DRÓG I ULIC 

1. Oznaczenie terenu: 52.KD-X 
2. Powierzchnia:  0,07 ha 
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ciągu pieszego. 
4. Minimalna szeroko ść w liniach rozgraniczaj ących – 6 m. 
5. Parkingi - nie dopuszcza się parkowania w pasie drogowym. 
6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:  

a) wody opadowe po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych 
i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), poprzez kanalizację deszczową 
bezpośrednio do Zalewu Wiślanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy 
zwrotne i pompy do odwodnienia terenu w okresach podwyŜszonego poziomu wody w 
Zalewie Wiślanym; 

b) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej. 

7. Stawka procentowa - 0%. 
8. Inne zapisy:  

a) nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, urządzania 
i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej uchwały; 

b) ustala  się dojazd dla konserwacji wału przeciwpowodziowego i infrastruktury 
technicznej; 

c) na całym terenie  ustanawia się słuŜebność przejazdu i dostępu w celu kontynuowania 
działalności statutowej właściwego terytorialnie urzędu morskiego; 

d) dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci infrastruktury miejskiej; 
e) dopuszcza się wprowadzenie ścieŜek rowerowych w pasie drogowym; 
f) lokalizacja przepustu dla rowu odwadniającego. 

 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 – DLA DRÓG I ULIC 

1. Oznaczenie terenu: 53.KDW 
2. Powierzchnia:  0,07 ha 
3. Klasa i nazwa ulicy: Tereny dróg wewnętrznych. 
4. Minimalna szeroko ść w liniach rozgraniczaj ących – 6 m. 
5. Parkingi - nie dopuszcza się parkowania w pasie drogowym. 
6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:  

a) wody opadowe po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych i 
oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), do rowu melioracyjnego połoŜonego 
wzdłuŜ wału przeciwpowodziowego i poprzez kanały deszczowe do Zalewu 
Wiślanego; 

b) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej. 

7. Stawka procentowa - 0%. 
8. Inne zapisy:  

a) nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, urządzania 
i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej uchwały; 

b) dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci infrastruktury miejskiej; 
c) dopuszcza się bezpośrednią obsługę zabudowy. 

 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 – DLA DRÓG I ULIC 

1. Oznaczenie terenu: 54.KDW 
2. Powierzchnia:  0,06 ha 
3. Klasa i nazwa ulicy: Tereny dróg wewnętrznych. 
4. Minimalna szeroko ść w liniach rozgraniczaj ących – 5 m. 
5. Parkingi - nie dopuszcza się parkowania w pasie drogowym. 
6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:  

a) wody opadowe po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych 
i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), poprzez kanalizację deszczową w drodze 
bezpośrednio do Zalewu Wiślanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy 
zwrotne i pompy do odwodnienia terenu w okresach podwyŜszonego poziomu wody w 
Zalewie Wiślanym; 

b) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej. 

7. Stawka procentowa - 0%. 
8. Inne zapisy:  

a) nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, urządzania 
i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej uchwały; 

b) dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci infrastruktury miejskiej; 
c) dopuszcza się bezpośrednią obsługę zabudowy. 

 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 – DLA DRÓG I ULIC 

1. Oznaczenie terenu: 55.KDW 
2. Powierzchnia:  0,05 ha 
3. Klasa i nazwa ulicy: Tereny dróg wewnętrznych. 
4. Minimalna szeroko ść w liniach rozgraniczaj ących – 5 m. 
5. Parkingi - nie dopuszcza się parkowania w pasie drogowym. 
6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:  

a) wody opadowe po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych 
i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), poprzez kanalizację deszczową w drodze 
bezpośrednio do Zalewu Wiślanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy 
zwrotne i pompy do odwodnienia terenu w okresach podwyŜszonego poziomu wody w 
Zalewie Wiślanym; 

b) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej. 

7. Stawka procentowa - 0%. 
8. Inne zapisy:  

a) nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, urządzania 
i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej uchwały; 

b) dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci infrastruktury miejskiej; 
c) dopuszcza się bezpośrednią obsługę zabudowy. 

 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 – DLA DRÓG I ULIC 

1. Oznaczenie terenu: 56.KDW 
2. Powierzchnia:  0,12 ha 
3. Klasa i nazwa ulicy: Tereny dróg wewnętrznych. 
4. Minimalna szeroko ść w liniach rozgraniczaj ących – 6 m. 
5. Parkingi - nie dopuszcza się parkowania w pasie drogowym. 
6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:  

a) wody opadowe po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych 
i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), poprzez kanalizację deszczową w drodze 
bezpośrednio do Zalewu Wiślanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy 
zwrotne i pompy do odwodnienia terenu w okresach podwyŜszonego poziomu wody w 
Zalewie Wiślanym; 

b) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej. 

7. Stawka procentowa - 0%. 
8. Inne zapisy:  

a) nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, urządzania 
i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej uchwały; 

b) dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci infrastruktury miejskiej; 
c) dopuszcza się bezpośrednią obsługę zabudowy. 

 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 – DLA DRÓG I ULIC 

1. Oznaczenie terenu: 57.KDW 
2. Powierzchnia:  0,09 ha 
3. Klasa i nazwa ulicy: Tereny dróg wewnętrznych. 
4. Minimalna szeroko ść w liniach rozgraniczaj ących – 6 m. 
5. Parkingi - nie dopuszcza się parkowania w pasie drogowym. 
6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu : 

a) wody opadowe po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych 
i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), poprzez kanalizację deszczową w drodze 
bezpośrednio do Zalewu Wiślanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy 
zwrotne i pompy do odwodnienia terenu w okresach podwyŜszonego poziomu wody w 
Zalewie Wiślanym; 

b) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej. 

7. Stawka procentowa - 0%. 
8. Inne zapisy:  

a) nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, urządzania 
i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej uchwały; 

b) ustala się dojazd dla konserwacji wału przeciwpowodziowego i urządzeń infrastruktury 
technicznej; 

c) na całym terenie  ustanawia się słuŜebność przejazdu i dostępu w celu kontynuowania 
działalności statutowej właściwego terytorialnie urzędu morskiego; 

d) dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci infrastruktury miejskiej; 
e) dopuszcza się bezpośrednią obsługę zabudowy. 

 



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO 

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 – DLA DRÓG I ULIC 

1. Oznaczenie terenu: 58.KD-X 
2. Powierzchnia:  0,02 ha 
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ciągu pieszego. 
4. Minimalna szeroko ść w liniach rozgraniczaj ących – 6 m. 
5. Parkingi - nie dopuszcza się parkowania w pasie drogowym. 
6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:  

a) wody opadowe po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych 
i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), poprzez kanalizację deszczową w drodze 
bezpośrednio do Zalewu Wiślanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy 
zwrotne i pompy do odwodnienia terenu w okresach podwyŜszonego poziomu wody w 
Zalewie Wiślanym 

b) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej. 

7. Stawka procentowa - 0%. 
8. Inne zapisy:  

a) nie dopuszcza się tymczasowego, w tym sezonowego zagospodarowania, urządzania 
i uŜytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej uchwały; 

b) dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci infrastruktury miejskiej; 
c) dopuszcza się wprowadzenie ścieŜek rowerowych w pasie drogowym; 
d) podniesienie terenu do rzędnej minimum +1,60 m n.p.m.; 
e) dopuszcza się lokalizację kładki pieszej na przedłuŜeniu ciągu pieszego; 
f) w sytuacji zagroŜenia powodziowego zapewnić moŜliwość zamknięcia przejścia 

pieszego od strony ul. 49.KD-D przegrodą przeciwpowodziową. 
 

 
 
 
 
 

§ 9 
1. Integralną częścią uchwały jest część graficzna - rysunek miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego pomiędzy ul. Gdańską a wodami 
Zalewu Wiślanego od działki nr 368/4 do działki nr 642 w skali 1:1000, stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Na rysunku miejscowego planu zawarto następujące obowiązujące  ustalenia: 

− granice obszaru objętego planem, 
− linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnych zasadach 

zagospodarowania, 
− linie proponowanego podziału wewnętrznego, 
− oznaczenia identyfikacyjne oraz przeznaczenie terenów w liniach 

rozgraniczających, 
− granica strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej, 
− granica portu, 
− granica pasa technicznego, 
− strefy dopuszczalnych wysokości zabudowy, 
− otwarte przestrzenie publiczne, 
− nieprzekraczalne linie zabudowy, 
− teren dopuszczalnej lokalizacji parkingów, 
− orientacyjny przebieg ogólnodostępnych ciągów pieszych, 
− teren wału przeciwpowodziowego, 



− miejsce lokalizacji przegrody przeciwpowodziowej, 
− miejsce lokalizacji kładki pieszej nad basenem portowym, 
− granica strefy ochrony wału przeciwpowodziowego, 
− obiekty o wartościach kulturowych do ochrony, 
− napowietrzna linia elektroenergetyczna 15kV  istniejąca / projektowana, 
− rejon lokalizacji stacji transformatorowej istniejącej / projektowanej, 
− linie wymiarowe i wymiary w metrach. 

3. Terenami publicznymi w obszarze objętym planem są następujące tereny:  
a) tereny lokalizacji otwartych przestrzeni publicznych oznaczone na rysunku planu; 
b) tereny zieleni urządzonej; 
c) tereny usług parkingowych; 
d) tereny dróg publicznych:  

− ulic zbiorczych; 
− ulic dojazdowych; 
− ciągów pieszych i pieszo-jezdnych. 

§ 10 

Rozstrzygnięcia dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, 
wyłoŜonym do publicznego wglądu, a takŜe rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŜą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 11 

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Krynica Morska do: 
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z dokumentacją 

planistyczną w celu jej oceny zgodności z prawem; 
2) skierowania, w terminie nie dłuŜszym niŜ 30 dni, niniejszej uchwały, wraz z częścią 

graficzną, do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego; 
3) umieszczenia niniejszej uchwały, wraz z częścią graficzną, na okres 14 dni na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta Krynica Morska; 
4) publikacji niniejszej uchwały, wraz z częścią graficzną, na stronie internetowej gminy. 

§ 12 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem § 11, który wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia uchwały. 

 
Przewodnicz ąca Rady 
Miasta  
Danuta Szczurek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXVI/240/2005 Rady Miasta Krynica Mor ska z dnia 14.10.2005 r. 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodaro wania przestrzennego terenu poło Ŝonego 
pomi ędzy ul. Gda ńską a wodami Zalewu Wi ślanego od działki nr 368/4 do działki nr 642. 

Rozstrzygni ęcie o sposobie rozpatrzenia uwag zło Ŝonych do projektu  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego t erenu poło Ŝonego 
pomi ędzy ul. Gda ńską a wodami Zalewu Wi ślanego 
od działki nr 368/4 do działki nr 642 
 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 zm: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141 poz. 1492, zm. 
Dz. U. 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087) Rada Miasta Krynica Morska uchwala, co 
nast ępuje: 

odrzuca si ę uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego 
pomiędzy ul. Gdańską a wodami Zalewu Wiślanego od działki  nr 368/4 do działki nr 642 wyłoŜonego do 
publicznego wglądu w dniach od 30.05.2005 r. do 12.07.2005 r., wniesione w terminie ustawowym, przez:  

1) GraŜynę Skrzycką, ul. Gdańska 78, 82-120 Krynica Morska, (pismo z dnia 12.07.05). 
2) Jerzego Figla, Ośrodek Wczasowy "Neptun", ul. Gdańska 143, 82-120 Krynica Morska, 

(pismo z dnia 12.07.05) 
3) Jerzego Figla, ul. Wodna 3, 82-120 Krynica Morska (pismo z dnia 12.07.05) 
4) Henrykę Sikorę, ul. Wodna 2, 82-120 Krynica Morska (pismo z dnia 12.07.05) 
5) Iwonę i Mieczysława Szymańskich, Alinę i Jana Wilk, Rafała Majewskiego  ul. Krynicka 

4, 82-120 Krynica Morska (pismo z dnia 12.07.05) 
6) Annę i Tadeusza Latańskich, ul. Wiejska 4, 82-120 Krynica Morska (pismo z dnia 

11.07.05) 
7) Irenę Łucką-Ott, Krystynę Sobocińską, Jerzego Solarczyka, Reginę Kuhl, Sławomira 

Solarczyka, Bogdana Solarczyka, Monikę Kozłowską (pismo z dnia 11.07.05) 
8) Andrzeja Mariusza Wondzińskiego,  Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska 38A (pismo 

z dnia 08.07.05) 
9) Danutę i Józefa Szczurek, ul. Wodna 5, 82-120 Krynica Morska (pismo z dnia 27.06.05) 
10) Andrzeja Schoeneck, ul. Robotnicza 24, 82-300 Elbląg (pismo z dnia 24.06.05) 
11) Irenę Sypiańską, ul. Gdańska 117, 82-120 Krynica Morska (pismo z dnia 12.07.05) 
12) Jadwigę i Zenona Przybylskich oraz Marzenę i Roberta Przybylskich (pismo z dnia 

17.06.2005r.) 
13) GraŜynę Wojdat, ul. Sobótki 1/6a, 80-247 Gdańsk (pismo z dnia 11.07.2005 r.) 
14) Małgorzatę Włoczkowską oraz Mariolę Godek (pismo z dnia 12.07.2005 r.). 
 

2. Rozstrzygnięcia uzasadnia się następująco: 

1) GraŜyna Skrzycka nie zgadza się na lokalizację parkingu na terenie działki nr 590. 
Proponowała, aby teren ten przeznaczyć pod zabudowę usługową, a parking zlokalizować po 
obu stronach drogi 49.KD-D na działce nr 589. Sugerowała zmianę przeznaczenia terenu 
15.U,Ut na funkcję mieszkaniowo-usługową oraz zwiększenie do 30% lub więcej powierzchni 
zabudowy. 
Zaprojektowany układ komunikacyjny wraz z parkingami jest prawidłowy. Parkingi lokalizowane 
przy głównym układzie komunikacyjnym są waŜnymi elementami funkcjonowania miasta. 
Powstrzymują zbyteczny ruch pojazdów i przyczyniają się do udraŜniania zatłoczonych ulic. 



Przeznaczenie terenu w planie dla parkingów ogólnodostępnych jest zgodne ze wskazaniami 
lokalizacyjnymi zawartymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Krynica Morska”.   

Zawarte w tekście planu zasady kształtowania zabudowy, szerokość elewacji i kształt dachów 
zostały dostosowane do optymalnych moŜliwości zagospodarowania terenu wynikających 
z przeprowadzonych analiz do planu, między innymi dotyczących zasad ochrony wartości 
kulturowych i kompozycyjnych zespołu ruralistycznego wpisanego do rejestru zabytków, 
zapisów w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” oraz 
wniosków złoŜonych do planu. 

 
2) Jerzy Figiel wnosi o wyłączenie terenu połoŜonego na działce dz. nr 642 z obszaru 
opracowania planu.  

Granice opracowania planu ustalono w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia planu. Nie ma 
moŜliwości zmiany granic opracowania bez powtórzenia całej procedury opracowania planu, 
począwszy od ponownego przystąpienia do sporządzenia planu.  
 
3) Jerzy Figiel proponuje, aby na terenie działki nr ewid. 622/1 połoŜonej przy ul. Gdańskiej 
zlokalizować usługi nieuciąŜliwe np. ręczną myjnię samochodową.  
Teren połoŜony jest między ulicami Gdańską i Wodną, w bezpośrednim sąsiedztwie 
skrzyŜowania. Właścicielem ww. działki jest gmina Krynica Morska. Zbyt wąska działka 
(o szerokości ok. 10 m) o duŜym nachyleniu w kierunku południowym ze względu na swoje 
połoŜenie, wielkość i ukształtowanie nie jest odpowiednia na lokalizację proponowanego 
w uwadze zainwestowania i innego przeznaczenia terenu niŜ ustalonego w planie - zieleni 
urządzonej. Ewentualna zabudowa przy ul. Gdańskiej nie moŜe być zlokalizowana bliŜej niŜ 6 m 
od jezdni zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych.  
 
4) Henryka Sikora proponuje zmianę ustaleń planu w zakresie: 

− obniŜenia i zróŜnicowania opłaty planistycznej 
− obniŜenia wielkości wyjściowych działek  
− zmiany zapisu dotyczącego pokrycia dachów 
− zmiany zapisu dotyczącego szerokości elewacji budynku 
− zmiany odległości od napowietrznej linii elektr. SN 15 kV 
− zmiany szerokości dróg 49 KD-D i 50 KD-D z 12m do 9m 
− zmniejszenia linii zabudowy od granicy drogi do 6m (ewentualnie wprowadzenie 

zapisu o zakazie parkowania w pasie drogowym). 
Henryka Sikora jest właścicielką terenów oznaczonych w rejestrze gruntów jako działki nr ewid. 
607/6 i 619. W planie teren dz. nr 607/6 przeznaczony jest dla usług sportu, rekreacji oraz 
obsługi turystyki z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowo-usługowej (28.US/MU) i dla 
publicznych dróg dojazdowych (50.KD-D). Natomiast teren działki nr 619 przeznaczony jest dla 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej, mieszkaniowej lub usługowej (31.MU) i publicznych dróg 
dojazdowych (49.KD-D). 
Stawka procentowa wysokości 30% ustalona w planie dla terenów prywatnych przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową lub usługową pozwoli gminie na uzyskanie dochodu chociaŜby na 
częściowe pokrycie kosztów realizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej i dróg. 

Zawarte w tekście planu zasady kształtowania zabudowy są prawidłowe. Regulacje dotyczące 
szerokości elewacji, wielkości działek, pokrycia dachów i linii zabudowy zostały dostosowane do 
optymalnych moŜliwości zagospodarowania terenu wynikających z przeprowadzonych analiz do 
planu, między innymi dotyczących zasad ochrony wartości kulturowych i kompozycyjnych 
zespołu ruralistycznego wpisanego do rejestru zabytków, zapisów w "Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego” oraz wniosków złoŜonych do planu. Układ 
komunikacyjny ustalony w planie jest prawidłowy. Szerokość pasów drogowych umoŜliwia 
realizację sieci infrastruktury technicznej w drodze oraz pozwala na prawidłową organizację 
ruchu. 



 

5) Iwona i Mieczysław Szymański, Alina i Jan Wilk, Rafał Majewskiego jako współwłaściciele 
terenu oznaczonego w rejestrze gruntów jako działka nr ewid. 639 proponują wprowadzenie 
zmiany w planie, w karcie terenu 38.US dot. zapisu określającego powierzchnię zabudowy 
terenu (działki) z 1% na 2-3%. Działka połoŜona jest na obszarze objętym opracowaniem planu 
w bezpośrednim sąsiedztwie wału przeciwpowodziowego w rejonie ul Wodnej, na terenie 
przeznaczonym dla usług sportu, rekreacji oraz obsługi turystyki (38.US). Zawarta w tekście 
planu wielkość powierzchni zabudowy została dostosowana do optymalnych warunków 
zagospodarowania terenu. Dopuszczenie 1% zabudowy na tym terenie zapewnieni moŜliwości 
obsługi terenów pod względem technicznym, sanitarnym i magazynowym dla sprzętów wodnych 
i innych przedmiotów związanych przyszłym zagospodarowaniem terenu. Ponadto 
uwzględniono w planie moŜliwość lokalizowania na całym terenie 38.US sezonowej zabudowy 
tymczasowej. 
 
6) Anna i Tadeusz Latańscy wnosili o wprowadzenie następujących zmian do planu: 

− obniŜenie i zróŜnicowanie opłaty planistycznej; 
− zmianę zapisu dotyczącego pokrycia i kształtu dachów; 
− zmniejszenie odległości linii zabudowy od granicy drogi; 
− zmianę zapisu w karcie terenu 31.MU dotyczącego powierzchni zabudowy i zwiększenie jej 

z 20% na 30%. 
Wnoszący uwagę do planu nie są właścicielami gruntów połoŜonych na terenie oznaczonym 
symbolem 31.MU.   
Stawka procentowa wysokości 30% ustalona w planie dla terenów prywatnych przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową lub usługową pozwoli gminie na uzyskanie dochodu chociaŜby na 
częściowe pokrycie kosztów realizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej i dróg. 

Zawarte w tekście planu zasady kształtowania i intensywność zabudowy na działkach zostały 
dostosowane do optymalnych moŜliwości zagospodarowania terenu wynikających 
z przeprowadzonych analiz do planu, między innymi dotyczących zasad ochrony wartości 
kulturowych i kompozycyjnych zespołu ruralistycznego wpisanego do rejestru zabytków, 
zapisów w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” oraz 
wniosków złoŜonych do planu. 
 
7) Irena Łucką-Ott, Krystyna Sobocińska, Jerzy Solarczyk, Regina Kuhl, Sławomir Solarczyk, 
Bogdan Solarczyk, Monika Kozłowska jako współwłaściciele działki nr ewid. 588 wnieśli o 
wprowadzenie następujących zmian do planu:  
− zwiększenia szerokości elewacji z 12 m na większą; 
− zmiany ustaleń dot. pokrycia dachów; 
− zmiany przebiegu linii zabudowy. 
Treść uwagi dotyczy ustaleń planu dla terenu oznaczonego symbolem 14.US/MU 
przeznaczonego dla usług sportu, rekreacji oraz obsługi turystyki, z dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej.  
Zawarte w tekście planu zasady kształtowania zabudowy, szerokość elewacji i kształt dachów 
zostały dostosowane do optymalnych moŜliwości zagospodarowania terenu z uwzględnieniem 
wartości kulturowych i kompozycyjnych zespołu ruralistycznego wpisanego do rejestru zabytków 
oraz do zapisów w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Krynica Morska” z uwzględnieniem wniosków złoŜonych do planu.  
 
8) Andrzej Mariusz Wondziński  jako właściciel Baru "KOGA" obiektu o charakterze 
tymczasowym, połoŜonego przy ul. Gdańskiej na działce nr 589  własności gminnej wnosi 
o pozostawienie istniejącego baru i usunięcie zapisu dot. projektowanego w tym miejscu 
parkingu ogólnodostępnego na terenie oznaczonym symbolem 12.Up. Zaprojektowany układ 
komunikacyjny wraz z parkingami jest prawidłowy. Parkingi lokalizowane przy głównym układzie 
komunikacyjnym, są waŜnymi elementami funkcjonowania miasta. Powstrzymują zbyteczny ruch 
pojazdów i przyczyniają się do udraŜniania zatłoczonych ulic. 



Przeznaczenie terenu dla parkingów ogólnodostępnych jest zgodne ze wskazaniami 
lokalizacyjnymi zawartymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Krynica Morska”.   

9) Danuta i Józef Szczurek, właściciele działki nr 626  połoŜonej przy ul. Wodnej 5 przeznaczonej w 
planie  dla mieszkalnictwa z usługami wnieśli o pozostawienie istniejących granic działki. W zamian za 
przyłączenie fragmentu działki nr 626 do terenów własności gminy, dołączono do działki nr 626 fragment 
terenu o tej samej powierzchni połoŜony wzdłuŜ ul. Wodnej. W ten sposób poszerzono zbyt wąską działkę 
uzyskując teren o bardziej dogodnych wymiarach do prawidłowego zagospodarowania. Takie rozwiązanie 
pozwoli równieŜ gminie na efektywne wykorzystanie swoich terenów połoŜonych w sąsiedztwie. 

10) Andrzej Schoeneck właściciel działki nr 600 połoŜonej przy ul. Gdańskiej protestował przeciwko 
lokalizacji terenów parkingowych na terenie działki nr 600 oraz prosił o nienaruszanie granic tej działki.  

Zaprojektowany układ komunikacyjny jest prawidłowy. Droga 51.KD-X przebiega po terenach 
własności gminy i obsługuje tereny połoŜone po jej obydwu stronach. Prawidłowe rozwiązanie 
skrzyŜowania drogi 47.KD-D z ul. Gdańską, nie pozwala na włączenie drogi 51.KD-X po skosie 
w istniejącym przebiegu. Droga musi być zakończona placem nawrotowym, a równocześnie 
teren połoŜony na jej zakończeniu jest odpowiedni dla lokalizacji parkingu. Obie te funkcje 
zostały połączone. Parking moŜe być równocześnie miejscem do nawracania. Parkingi 
lokalizowane przy głównym układzie komunikacyjnym, a w tym przypadku łączącym część 
nadmorską miasta z częścią nadzalewową są elementem prawidłowego funkcjonowania miasta. 
Powstrzymują zbyteczny ruch pojazdów na terenach mieszkaniowo – rekreacyjnych.  
 
11) Irena Sypiańska wnosi o zmianę ustaleń planu w zakresie: 

− szerokości ulic z 12 m na węŜsze; 
− zmiany wielkości działek o pow. 2000 m2 na mniejsze; 
− zmniejszenia stawki procentowej wysokości 30% na mniejszą; 
− zmiany zapisu dotyczącego pokrycia dachów dachówką ceramiczną na inną; 
− przebiegu linii zabudowy.  

Nieruchomości naleŜące do Ireny Sypiańskiej połoŜone są na obszarze objętym planem, 
natomiast uwagi wniesione do planu dotyczą ustaleń do całego obszaru w zakresie 
kształtowania zabudowy i renty planistycznej. Zaprojektowany układ komunikacyjny na obszarze 
planu jest prawidłowy. Ustalona szerokość pasów drogowych umoŜliwia realizację sieci 
infrastruktury technicznej w drodze oraz pozwala na realizację obustronnych chodników 
odpowiedniej szerokości  i moŜliwości parkowania przy ulicy. Wielkość działek i intensywność 
zabudowy na działkach zostały dostosowane do optymalnych moŜliwości zagospodarowania 
terenu wynikających z przeprowadzonych analiz do planu, między innymi dotyczących zasad 
ochrony wartości kulturowych i kompozycyjnych zespołu ruralistycznego wpisanego do rejestru 
zabytków, zapisów w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” 
oraz wniosków złoŜonych do planu. Stawka procentowa wysokości 30% ustalona w planie dla 
terenów prywatnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową lub usługową pozwoli gminie 
na uzyskanie dochodu chociaŜby na częściowe pokrycie kosztów realizacji urządzeń i sieci 
infrastruktury technicznej i dróg. 

12) Jadwiga i Zenon Przybylscy oraz Marzena i Robert Przybylscy jako właściciele działki nr 611 
połoŜonej przy ul. Gdańskiej wnieśli uwagi do planu o wprowadzenie następujących zmian: 

− zmniejszenie powierzchni terenu 24.Up; 
− zmianę przebiegu drogi 51.KD-X; 
− zmianę przebiegu linii zabudowy na terenach 26.MU, 28.US/MU; 
− zmniejszenie stawki procentowej wysokości 30% na niŜszą. 

Zgłaszający uwagę zgodził się na przebieg drogi 50.KD-D na swojej nieruchomości tylko pod 
warunkiem otrzymania gruntu zamiennego. W sprawie rekompensat – wykupu nieruchomości 
lub jej części, naleŜy wystąpić po uchwaleniu planu, zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Działka nr 611 jest połoŜona na obszarze opracowania planu i zajmuje pas terenu między 
ul. Gdańską a wałem przeciwpowodziowym. W planie ustala się następujące przeznaczenie 



terenu: parking ogólnodostępny (24.Up), zabudowę mieszkaniowo-usługową, mieszkaniową lub 
usługową (26.MU), usługi sportu, rekreacji oraz obsługi turystyki z dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej (28.US/MU), publiczna droga dojazdowa (50. KD-D), publiczny ciąg 
pieszo-jezdny (51.KD-X). 
Zaprojektowany układ komunikacyjny na obszarze palnu jest prawidłowy. Droga 51.KD-X 
przebiega po terenach własności gminy i obsługuje tereny połoŜone po jej obydwu stronach. 
Prawidłowe rozwiązanie skrzyŜowania drogi 47.KD-D z ul. Gdańską, nie pozwala na włączenie 
drogi 51.KD-X po skosie w istniejącym przebiegu. Droga musi być zakończona placem 
nawrotowym, a równocześnie teren połoŜony na jej zakończeniu jest odpowiedni dla lokalizacji 
parkingu. Obie te funkcje zostały połączone. Parking moŜe być równocześnie miejscem do 
nawracania. Parkingi lokalizowane przy głównym układzie komunikacyjnym, a w tym przypadku 
łączącym część nadmorską miasta z częścią nadzalewową są elementem prawidłowego 
funkcjonowania miasta. Powstrzymują zbyteczny ruch pojazdów na terenach mieszkaniowo – 
rekreacyjnych.  
Po zapoznaniu się z treścią uwagi dot. przebiegu linii zabudowy i przeanalizowaniu moŜliwości 
lokalizowania zabudowy na działce nr 611, wprowadzono korektę do planu. Skorygowano 
przebieg linii na terenach 26.MU i 28.US/MU i przesunięto na odległość 6 m od linii 
rozgraniczającej tereny od drogi 47.KD-D i 52.KD-X.  
Stawka procentowa wysokości 30% ustalona w planie dla terenów prywatnych przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową lub usługową pozwoli gminie na uzyskanie dochodu chociaŜby na 
częściowe pokrycie kosztów realizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej i dróg. 

 

13) GraŜyna Wojdat wnosi o zmianę szerokości drogi dojazdowej 49.KD-D przebiegającej częściowo 
przez teren działki nr ewid. 585, z 12 m na 10 m, o przekształcenie drogi dojazdowej 45.KD-D na ciąg 
pieszy i zwęŜenie jej tak, aby jedynie od 2,5 do 3 m działki nr 585 przeznaczyć pod komunikację. Nie 
zgadza się teŜ z przebiegiem linii zabudowy. 

Pani GraŜyna Wojdat nie jest właścicielką działki nr 585 połoŜonej ul. Gdańskiej 132, natomiast 
jest to teren własności prywatnej, dla którego ustala się w planie przeznaczenie dla zabudowy 
mieszk.-usługowej, mieszkaniowej lub usługowej (10.MU), usług sportu, rekreacji oraz obsługi 
turystyki z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowo usługowej, mieszkaniowej lub usługowej 
(14.US/MU) i dla ulic dojazdowych (45.KD-D, 49.KD-D).  
Po zapoznaniu się z treścią uwagi i po ponownym przeanalizowaniu rysunku planu stwierdzono, 
Ŝe w trakcie opracowania planu zaistniał prawdopodobnie błąd w odmierzaniu szerokości ulicy 
45.KD-D, nie sprawdzono, bowiem dokładnie pozostawionej dla zabudowy szerokości działki. 
Dlatego uwzględniono postulat wniesiony do planu i wprowadzono korektę techniczną 
polegającą na zmniejszeniu szerokość ulicy dojazdowej 45.KD-D z 12 m na 10 m. W pozostałej 
części uwagi dotyczącej zwęŜenia ulicy dojazdowej 49.KD-D, dla której nie ma podobnego 
ograniczenia, wyznaczono optymalną szerokość pasa terenu niezbędnego dla ulicy dojazdowej 
i poprowadzenia w niej  sieci infrastruktury technicznej. 
Ze względu połoŜenie terenu w pasie potencjalnego zagroŜenia powodziowego od zalewu 
Wiślanego przyjęto dla całego obszaru w planie zasadę ograniczenia lokalizacji zabudowy, 
zwłaszcza, zwłaszcza w pasie 50 m od wału przeciwpowodziowego oraz ze względu na trudne 
warunki posadowienia budynków i wysoki poziom wód gruntowych. 

 
14) Małgorzata Włoczkowska oraz Mariola Godek jako współwłaścicielki działki nr 574/1 
połoŜonej przy ul. Gdańskiej wnoszą o wprowadzenie następujących zmian w projekcie planu: 

5) zmianę formy zabudowy na dz. 574/1 z wolnostojącej na zabudowę szeregową 
i moŜliwość zabudowy na granicy działki; 

6) moŜliwość ustawiania obiektów tymczasowych; 
7) zmianę zapisu dotyczącego pokrycia i kształtu dachów. 

Działka nr 574/1 własności państwa Włoczkowskich i pani Marioli Godek połoŜona jest na 
obszarze opracowania planu przy ul. Gdańskiej. Obecnie na działce nr 574/1 istnieje parterowy 
sklep spoŜywczy ze straganem od ul. Gdańskiej, sąsiadujący bezpośrednio z hotelem Kalberg. 
W planie ustala się przeznaczenie terenu dla zabudowy usługowej (9.U). Po zapoznaniu się 



z treścią uwagi i po ponownym przeanalizowaniu ustaleń planu dotyczących przedmiotowej 
działki uwzględniono postulat wniesiony do planu i anulowano ograniczenie dot. sytuowania 
jedynie zabudowy wolnostojącej na działce nr 574/1 dopuszczając tym samym modernizację 
istniejącej zabudowy usługowej sąsiadującej z budynkiem hotelu Kalberg.  
Natomiast wyklucza się moŜliwość lokalizacji zabudowy tymczasowej jako zasady 
zagospodarowania terenu w planie wniesionej przez Urząd Morski z Gdyni, z wyjątkiem terenów 
wyznaczonych w planie, dla których dopuszcza się zabudowę sezonową.  W planie ustalono 
ogólne zasady dla całego obszaru dotyczące kształtowania formy dachu i rodzaju pokrycia 
dachowego zostały dostosowane do optymalnych moŜliwości zagospodarowania terenu 
wynikających z przeprowadzonych analiz do planu, między innymi dotyczących zasad ochrony 
wartości kulturowych i kompozycyjnych zespołu ruralistycznego wpisanego do rejestru 
zabytków, zapisów w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” 
oraz wniosków złoŜonych do planu.  

Przewodnicząca Rady Miasta 

 

Danuta Szczurek 



Załącznik nr 3 
do uchwały nr XXVI/240/2005 Rady Miasta Krynica Mor ska z dnia 14.10.2005 r. 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodaro wania przestrzennego terenu poło Ŝonego 
pomi ędzy ul. Gda ńską a wodami Zalewu Wi ślanego od działki nr 368/4 do działki nr 642 

Rozstrzygni ęcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwe stycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nale Ŝą do zadań własnych gminy oraz  

zasadach ich finansowania. 
 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 zm: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141 poz. 1492, 
zm. Dz. U. 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087) i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998 
r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z2003 r. Nr 15, poz.148, ze zmianami: Dz.U. z 
2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, zm. Dz.U. 2001, 
Nr 88, poz.961, zm: Dz. U. 2002, nr 153, poz.1271, zm: Dz.U.2003 Nr 96, poz. 874, zm: 
Dz.U.2004 Nr 19, poz. 177, Nr 93. poz.890, zm Dz.U.2000 Nr 122, poz. 1315, zm: Dz.U.2002 Nr 
156, poz. 1300, zm: Dz.U.2003 Nr 166, poz. 1611, zm: dz.U.2004 Nr 93, poz. 890, Nr 123 
poz.1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703, zm: Dz. U. 2005, Nr 14, poz. 
114, Nr 64 poz. 565) Rada Miasta Krynica Morska rozstrzyga, co nast ępuje:  

1. Na obszarze opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
połoŜonego pomiędzy ul. Gdańską a wodami Zalewu Wiślanego od działki nr 368/4  
do działki nr 642 przewiduje się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleŜą do zadań własnych gminy: 

1) inwestycje w zakresie modernizacji i rozbudowy układu komunikacyjnego:  
a) realizacja parkingów ogólnodostępnych; 
b) modernizacja, w tym poszerzenie istniejących dróg dojazdowych (ulice: Bosmańska - 

44.KD-D, Bojerowców - 46.KD-D, Rybacka - 43.KD-D, Wodna - 48.KD-D); 
c) realizacja planowanych publicznych dróg dojazdowych - 45.KD-D,  47.KD-D, 49.KD-

D, 50.KD-D,  
d) realizacja publicznych ciągów pieszych i pieszo-jezdnych - 51.KD-X, 52.KD-X, 

58.KD-X, a takŜe tych, których przebieg wyznaczono orientacyjnie na rysunku planu. 

2) inwestycje w zakresie rozbudowy sieci i urządzeń wodociągowych: 
a) rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej (dostosowana do projektowanego 

przebiegu komunikacji). 

3) inwestycje w zakresie budowy sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej; 
a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej dostosowanej do projektowanego przebiegu dróg; 
b) przebudowę części istniejących odcinków sieci z uwagi; 
c) budowa nowych lokalnych przepompowni ścieków (dwa obiekty) i rurociągów 

tłocznych.  

4) inwestycje w zakresie rozbudowy sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej: 



 
a) budowa sieci kanalizacji deszczowej dostosowanej do projektowanego przebiegu 

dróg; 
b) lokalizacja urządzeń oczyszczających (osadników i separatorów substancji 

ropopochodnych) na sieci kanalizacji deszczowej; 
c) budowa przepompowni ścieków; 
d) realizacja urządzeń i sieci drenarskich na terenie 14.US/MU i rowów melioracyjnych 

na terenach 5.ZP, 29.ZP i 38.US. 

2. Budowa i modernizacja ulic oraz poszczególnych elementów infrastruktury technicznej jest 
zadaniem własnym gminy i moŜe być finansowana z budŜetu Miasta Krynica Morska lub 
współfinansowana ze środków zewnętrznych. 

3. Nie określa się szczegółowego harmonogramu realizacji wyŜej wymienionych inwestycji. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 

 

Danuta Szczurek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


