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Ruciane-Nida, 23 lipca 2021 r.  

 

W Y P I S   Z   P L A N U 

Z A G O S P O D A R O W A N I A    P R Z E S T R Z E N N E G O 

 

  Działki oznaczone nr geodezyjnymi 104/5, 104/7, 104/11, 112/1, 112/2, 112/3, 113, 114,  

115/95, 115/94, 115/90, 115/60, 115/80, 115/82, 115/87, 115/88, 115/91, 115/51, 115/93, 115/59, 

104/10, 115/73, 115/96, 115/76, 115/78 oraz działki o nr ewidencyjnym 104/1, 104/9, 104/3, 

104/13, 104/8, 104/12 położone w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida, gmina  Ruciane-Nida, 

objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-

usługowej części miasta Ruciane-Nida zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/66/2005 Rady 

Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 września 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Warm - Maz.  Nr 4              z 

2006 r. poz. 82),   przeznaczone są jako: 

 

Działka nr 104/5 oznaczona symbolem 4KD-D12 - odcinek ulicy przeznaczony do 

modernizacji oraz symbolem 5KD-D6 - ulica dojazdowa do terenów usług turystycznych.  

 

Działka nr 104/7 oznaczona w części  symbolem 48 ZP- teren zieleni urządzonej związanej  

z portem jachtowym, w części oznaczona symbolem 47WS - projektowany port jachtowy,  

w części oznaczona symbolem 46KWS - pas terenu przeznaczony na obsługę komunikacyjną 

basenu przystani jachtowej, w części oznaczona symbolem K5 – projektowane przepompownie 

ścieków sanitarnych. 

 

Działka nr 104/11 oznaczona w części symbolem 12P- teren przeznaczony na cele produkcji, 

magazynów, składów, w części oznaczona symbolem 44UT teren przewidziany na funkcję usług 

związanych z turystyką wodną i projektowanym basenem przystani jachtów, w części oznaczona 

symbolem 48ZP - teren zieleni urządzonej związanej z portem jachtowym, w części oznaczona 

symbolem 46KWS -pas terenu przeznaczony na obsługę komunikacyjną basenu przystani jachtu,  

w części oznaczona symbolem 45KS -teren przeznaczony na parking samochodów osobowych dla 

potrzeb hotelu i terenów projektowanej przystani oraz w części oznaczona symbolem 47WS- 

projektowany port jachtowy.  
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Działka nr 112/1 oznaczona symbolem 13UT- teren przeznaczony na realizację obiektu 

hotelowego.  

 

Działka nr 112/2 oznaczona w części symbolem 13UT- teren przeznaczony na realizację obiektu 

hotelowego  oraz w części oznaczona symbolem 14MN - istniejąca zabudowa mieszkalna-

adaptowana.  

Działka  nr 104/10 – oznaczona symbolem 12P - teren produkcji, składów, magazynów 

 

Działka nr 112/3 oznaczona w części symbolem 13UT- teren przeznaczony na realizację obiektu 

hotelowego  oraz w części oznaczona symbolem 14MN - istniejąca zabudowa mieszkalna-

adaptowana.  

 

Działka nr 113 oznaczona symbolem 13UT - teren przeznaczony na realizację obiektu 

hotelowego. 

 

Działka nr 114 oznaczona symbolem 13UT- teren przeznaczony na realizację obiektu 

hotelowego.  

 

Działka nr 115/93 oznaczona w części symbolem 9 KDW-D6/1x5/ – ulica przeznaczona do 

obsługi istniejących i projektowanych usług turystycznych (droga wewnętrzna); w części 

oznaczona symbolem 17UK- teren usług, kultury;  

 

Działka nr 115/51 oznaczona w części symbolem 9 KDW-D6/1x5/ – ulica przeznaczona do 

obsługi istniejących i projektowanych usług turystycznych (droga wewnętrzna); 

 

Działka nr 115/95 oznaczona symbolem 17UK- teren usług, kultury; 

 

Działka nr 115/94 oznaczona w części symbolem 17UK – teren usług, kultury, w części 

oznaczona symbolem 15KS – tereny parkingów; 
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Działka nr 115/90 – w części oznaczona symbolem KP- przejście piesze, w części oznaczona 

symbolem  8KDW-D8/1x5/ - droga wewnętrzna; 

 

Działka nr 115/60 – oznaczona symbolem 8KDW-D8/1x5/-droga dojazdowa; 

 

Działka nr 115/91 – oznaczona symbolem 9KDW-D8/1x5/- droga dojazdowa; 

 

Działka nr 115/82  –oznaczona w części symbolem 49U-teren usług, handlu i gastronomi; w 

części oznaczona symbolem KP-przejście piesze; 

 

Działka nr 115/80 – oznaczona w części symbolem 49U- teren usług, handlu i gastronomii.  

 

Działka nr 115/87 – oznaczona w części symbolem KP- przejście piesze; w części oznaczona 

symbolem 50U- tereny usług, handlu, gastronomii. 

 

Działka nr 115/88 – oznaczona w części symbolem KP- przejście piesze, w części oznaczona 

symbolem 50U- tereny usług, handlu, gastronomii.  

 

Działka nr 115/51 – oznaczona symbolem 9KDW-D8/1x5/- droga dojazdowa; 

 

Działka nr 115/93  – oznaczona w części symbolem 9KDW-D8/1x5/- droga dojazdowa; w części 

oznaczona symbolem 17UK- teren usług, kultury. 

 

Działka nr 115/76 – oznaczona symbolem 49U- teren usług, handlu, gastronomii. 

 

Działka nr 115/78 – oznaczona symbolem 49U- teren usług, handlu, gastronomii. 

 

Działka nr 115/59 - oznaczona symbolem 21ZP - tereny zieleni urządzonej. 

 

Działka nr 111/2- oznaczona symbolem  14MN – tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 
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Działka nr 115/73 – oznaczona symbolem 15KS - tereny parkingów.  

 

Działka nr 115/96 – oznaczona symbolem K2 – istniejące przepompownie ścieków sanitarnych. 

 

Działki oznaczone nr geodezyjnym 74, 97/3 położone w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida, 

gmina Ruciane-Nida, objęta w części miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

części miasta Ruciane-Nida – ul. Boczna, Rybacka, Dybówek  zatwierdzonym uchwałą nr  

LVI/489/2018  Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 27 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Warm -

Maz. z dnia 7 sierpnia 2018 r., poz. 3571), przeznaczona jest jako: 

Działki nr 74, 97/3 - oznaczone symbolem 10 KDW- teren drogi wewnętrznej  

 

Działki nr 103/2, 102 nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

 

Przeznaczenie terenu poza opracowaniem konkursu. 

 

Działka nr 104/1 – oznaczona w części symbolem 57 MNU- teren przeznaczony pod zabudowę 

mieszkalno-usługową, w części oznaczona symbolem 12P- teren produkcji, składów, magazynów, 

w części oznaczona symbolem 15KDW- droga dojazdowa, w części oznaczona symbolem ZI- 

tereny zieleni izolacyjnej.  

 

Działka  nr 104/10 – oznaczona symbolem 12P- teren produkcji, składów, magazynów. 

 

Działka nr 104/9 – oznaczona symbolem 12P- teren produkcji, składów, magazynów.  

 

Działka nr 104/3 –  oznaczona symbolem 12P – teren produkcji, składów. magazynów. 

 

Działka nr 104/13 – oznaczona w części symbolem 12P- teren produkcji, składów, magazynów; 

w części oznaczona symbolem 15KS – tereny parkingów, w części oznaczona symbolem 16 

KDW-D8-droga dojazdowa, w części oznaczona symbolem 11U – tereny usług, handlu, 

gastronomi. 
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Działka nr 104/8 - oznaczona w części symbolem 12P- teren produkcji, składów, magazynów; w 

części oznaczona symbolem 15KS – tereny parkingów, w części oznaczona symbolem 16 KDW-

D8-droga dojazdowa, w części oznaczona symbolem 11U – tereny usług, handlu, gastronomi. 

 

Działka nr 104/12 - oznaczona w części symbolem 11U – tereny usług, handlu, gastronomii, w 

części oznaczona symbolem KP- przejście piesze, w części oznaczona symbolem 7KDW-droga 

dojazdowa. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wnioskodawca, 

2. a/a. 

 

 

 

 

 

 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida - Urząd Miasta i Gminy Ruciane - Nida,  
Al. Wczasów 4, 12 - 220 Ruciane - Nida. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w  celu realizacji wniosku związanego z wydaniem wyrysu  

i wypisu z planu miejscowego. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Pańskie dane osobowe mogą być 

przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub według swoich wzorów. 
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oraz działka oznaczona nr geodezyjnym 103/1 położona w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida, 

gmina Ruciane-Nida, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części 

miasta Ruciane-Nida – ul. Boczna, Rybacka, Dybówek  zatwierdzonym uchwałą nr 

 


