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1. Opis terenu inwestycji 
1.1. Opis stanu istniejącego 
Teren inwestycyjny „Mazury Park” obejmuje obszar o powierzchni 217 ha, stanowiący 
kompleks terenów wokół lotniska Kętrzyn Wilamowo, położony na południe od Kętrzyna w 
odległości około 7 km od centrum miasta, po wschodniej stronie majątku Wajsznory wzdłuż 
drogi i torów kolejowych z Kętrzyna do Giżycka. 
Dojazd od drogi wojewódzkiej 592 Bartoszyce-Kętrzyn-Giżycko oraz od ul. Ogrodowej od 
strony majątku Wajsznory. 
Zachodnią część terenu stanowi obszar płaskiego wyniesienia (rzędna około 136 m n.p.m., 
ponad 25 m wyżej niż centrum Kętrzyna).  
Cześć wschodnia to częściowo zakrzaczone i zadrzewione skarpy z jarami schodzące w 
kierunku wschodnim w dół do rzeki Guber (do rzędnej 102 m n.p.m.). 
 
Poniżej fragment mapy topograficznej z oznaczoną granicą terenu: 

 
W centralnej części terenu zlokalizowana jest zabudowa związana z istniejącym lotniskiem i 
Aeroklubem Krainy Jezior (hangary,  budynek portu, stacja paliw itd...) otoczone od strony 
północno-wschodniej parkiem leśnym (pozostałości parku przy majątku Wilhelmsdorf – 
Wilamowo).   
Po stronie południowej znajduje się część wykorzystywana lotniczo - pasy startowe o 
nawierzchni trawiastej dobrze widoczne na poniższym zdjęciu lotniczym 
(www.geoportal.gov.pl): 
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Na zdjęciu tym dobrze widać też pozostałości infrastruktury lotniskowej z czasów II Wojny 
Światowej: 
– po stronie południowej betonowe drogi kołowania oraz fragmenty betonowych pasów 

startowych, 
– po stronie północnej fragmenty dróg kołowania i stanowiska postojowe samolotów osłony. 

 
Zarówno na zdjęciu lotniczym, jak i na mapie topograficznej widoczna jest także droga 
przebiegająca przez teren lotniska od drogi wojewódzkiej w kierunku majątku Wajsznory (jest 
to droga prywatna tylko do użytku właściciela terenu). 
 
Poniżej zamieszczono dwa zdjęcia lotnicze terenu obrazujące teren opracowania wraz z 
otoczeniem: 
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Fot. Nr 1 Widok od strony południowej, na pierwszym planie część lotnicza, w tle zabudowa Kętrzyna 

 
Fot. Nr 2 Widok od strony wschodniej, na centralną część terenu opracowania 

Na terenie lotniska funkcjonuje Aeroklub Krainy Jezior od lat organizujący szereg imprez 
lotniczych o zasięgu międzynarodowym (rajdy lotnicze, pokazy „Mazury Airshow” itp…). 
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Poniżej ilustracja fotograficzna prowadzonej  działalności: 

 
Fot. Nr 3   XXII Europejski zlot samolotów An-2 w Kętrzynie 2008 r. 

 

Fot. Nr 4  XXII Europejski zlot samolotów An-2 w Kętrzynie 2008 r. – ląduje Kętrzyński SP-KTK 
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Fot. Nr 5 Samoloty uczestniczące w  Międzynarodowym Rajdzie …na lotnisku Kętrzyn Wilamowo   

 

 

Fot. Nr 6 Samolot Dakota DC-3  z załogą ze Szwecji …w trakcie imprezy Mazury Air Show 2013 
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Fot. Nr 7 Samolot Dakota DC-3  a  na dalszym planie  S-38 Sikorsky - Mazury Air Show 2012 

 

 
Fot. Nr 8 Historyczny wodnosamolot S-38 Sikorsky (Latający Jacht Odkrywców)-  uczestniczący z 

załogą amerykańską w  Mazury Air Show  2011 i 2012 
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1.2. Położenie w regionie 
Kętrzyn położony jest w północno-zachodniej części Mazur w rejonie graniczącym z Warmią. Z 
Kętrzyna można bez trudu dotrzeć do każdego zakątka Mazur, poniżej podano odległości z 
terenu lotniska do głównych miejscowości regionu: 

• Giżycko – 26 km 
• Ryn –18 km 
• Mrągowo – 25 km 
• Mikołajki – 35 km 
• Węgorzewo – 41 km 
 

1.3. Historia 
Do lat 30-tych XX wieku na obszarze opracowania funkcjonowały gospodarstwa rolne 
majątków Wilhelmsdorf (Wilamowo) i Weishnuren (Wajsznory) jak to widać na poniższej 
mapie (fragment mapy  Messtischblatt 1938 r. arkusz Rastenburg skala 1:25 000): 
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Już w latach 20-tych i 30-tych, z uwagi na korzystne ukształtowanie i korzystne położenie w 
regionie,  tereny te były wykorzystywane jako lotnisko, co dokumentują poniższe zdjęcia: 

 
Fot. Nr 9 Tankowanie samolotu Junkers Ju-52 Kętrzyn (Rastemburg)1931 

 

 
Fot. Nr 10 Zeppelin w Kętrzynie (Rastemburg)1929  



CENTRUM KONGRESOWO WYPOCZYNKOWE „MAZURY PARK”           PLAN GENERALNY    Strona 10 

Wybrane elementy z historii lotniska według opisu na stronie internetowej 
www.mojemazury.pl: 
 
Wilamowo: dawne lotnisko Adolfa Hitlera 

Wilamowo (Wilhelmsdorf) leży kilka kilometrów od Wilczego Szańca, wojennej kwatery Adolfa 
Hitlera. Zbudowano w 1935 roku pod Kętrzynem sportowe lotnisko w czasie wojny 
obsługiwało Wolfschanze.  
 
Wilamowo to nieistniejąca dzisiaj osada, położona kilka kilometrów na południowy - wschód od 
Kętrzyna i 7 kilometrów od Gierłoży, gdzie w czasie wojny mieściła się Kwatera Główna Adolfa 
Hitlera.  
 
Istniejące tam do dzisiaj lotnisko Niemcy zbudowali jednak nie w Wilamowie (Wilhelmsdorf), 
ale w pobliskiej wsi Weischnuren (Wajsznory). Po 1945 roku nazwano je lotniskiem 
Wilamowo, bo częściowo leżało na terytorium folwarku Wilamowo. 
 
Sportowe lotnisko pod Kętrzynem Niemcy zbudowali w 1935 roku. Kiedy w lipcu 1940 roku 
zaczęto budować tajną kwaterę Hitlera w Gierłoży, lotnisko stało się częścią Wilczego Szańca. 
W 1941 roku zbudowano tam dwa betonowe pasy startowe. Miały 50 metrów szerokości oraz 
1200 i 900 metrów długości. 
 
Lotnisko było zamaskowane. Alianci i Rosjanie nie wiedzieli o jego istnieniu. Lotnisko nie było 
wykorzystywane militarnie. Obsługiwało wyłącznie Wilczy Szaniec. Sam Hitler skorzystał z 
lotniska tylko klika razy. Hitler bał się latać samolotem i wolał jeździć pociągiem.  
 
W dniu 8 lutego 1942 roku w Wilamowie rozbił się samolot, którym podróżował Fritz Todt 
(1891 - 1942), minister przemysłu zbrojeniowego Rzeszy. 
 
Po wojnie lotnisko krótko wykorzystywali Rosjanie, potem polskie wojsko. W 1954 roku do 
Wilamowa przywieziono ze Stoczka Klasztornego uwięzionego przez komunistów kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Samolotem przewieziono go do nowego miejsca zesłania.  
 
Potem lotnisko w Wilamowie popadało w ruinę. W 1998 roku lotnisko kupiła prywatna osoba. 
Powstał tam Aeroklub Krainy Jezior. Dzisiaj w Wilamowie mogą lądować małe samoloty 
sportowe i turystyczne. 
 
 
Fragment kalendarium historycznego ze strony internetowej www.lotniskokętrzyn.pl: 
 

 
1944  20 lipca  po nieudanym zamachu na 
Hitlera, z lotniska odleciał do Berlina 
samolotem typu  „He 111” Claus von 
Stauffenberg oficer niemiecki, szef sztabu 
armii rezerwowej. 
 

Na następnych stronach zdjęcia z okresu II Wojny Światowej. 
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Fot. Nr 11 Para samolotów Messerschmitt  Bf 109 w locie patrolowym  

 

 
Fot. Nr 12 Samoloty Messerschmitt  Bf 109 na lotnisku 
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Fot. Nr 13 Samolot Junkers Ju 52 w transporcie zaopatrzeniowym … czy tylko gęsi?  

 
Fot. Nr 14 Samolot Heinkel He 111 i załoga … przed wylotem 
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Fot. Nr 15 Samolot Junkers Ju 52 przygotowywany do lotu sanitarnego 

 

 
Fot. Nr 16 Samoloty Junkers Ju 52  i … zapasy amunicji , na płycie lotniska 

 

 
Fot. Nr 17 Samolot junkers Ju 87 Stuka – przygotowywany holowania po płycie lotniska , do hangaru 
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1.4. Atrakcyjność lokalizacji pod względem turystycznym  
14.1. Lotnisko. 
-  możliwość szybkiej komunikacji lekkimi samolotami – UWAGA: należy rozważyć możliwość 

poprawienia stanu technicznego lub rozbudowy lotniska – lepszy pas startowy, hangary itp; 
-  możliwość zorganizowania stałego szkolenia lotniczego – kursy pilotażu; 
-  możliwość zorganizowania imprez lotniczych – wycieczki lotnicze, balonowe, sterowcowe, 

zawody lotnicze, pokazy, wystawy samolotów stałe lub czasowe, targi lotnicze, zawody 
lotnicze, balonowe, szybowcowe, spadochronowe itp. 

 
1.4.2. Atrakcje turystyczne – zwiedzanie – w odległości do 25km. 
-  bunkry i obiekty wojskowe z czasów I i II Wojny Światowej – m. in. kwatera Hitlera, wielki 

zespół zachowanych bunkrów OKH w Mamerkach, Twierdza Boyen w Giżycku – unikalna 
forteca z XIX/XXw. 

-  zamki krzyżackie w Kętrzynie, Reszlu, Rynie, Giżycku, Węgorzewie, i Barcianach; 
-  liczne zabytki architektury i sztuki – m.in. sanktuarium pielgrzymkowe w Świętej Lipce, 

kościoły, pałace, dwory, zabytkowe domy. 
-  zabytki techniki – m.in. Kanał Mazurski 
 
1.4.3. Atrakcje turystyczne – sport i rekreacja – w odległości do 35 km.  
-  liczne duże i małe ośrodki żeglarskie i sportów wodnych: m.in.  Giżycko, Ryn, Sztynort,  

Węgorzewo, Mrągowo, Mikołajki; 
-  liczne jeziora z atrakcyjnymi plażami w odległości kilku – kilkunastu km; 
-  kompleksy leśne i rezerwaty przyrody – m.in. półwysep Fuleda i J. Dobskie. 
 
1.4.4. Komunikacja. 
-  lotnisko turystyczne; 
-  dobrze rozwinięta i atrakcyjna turystycznie lokalna sieć drogowa; 
-  bezpośrednio dostępna linia kolejowa prowadząca m. in. do Giżycka, Kętrzyna, Węgorzewa – 

bardzo malowniczo położona  - możliwość zorganizowania przejazdów pociągami 
historycznymi; 

-  możliwość zorganizowania bardzo atrakcyjnej sieć tras rowerowych o zróżnicowanych 
krajobrazach i atrakcjach turystycznych w promieniu 35 km –  jednodniowe wycieczki 
rowerowe. 

 
 

2. Uwarunkowania planistyczne  
Obecnie opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
całej gminy Kętrzyn (prace realizuje Biuro Planowania Przestrzennego Łączpol Gdańsk). 
Na następnej stronie  fragment rysunku planu dla obrębu Wilamowo: 

 
W projekcie planu, praktycznie cały teren objęty opracowaniem stanowi jeden teren 
planistyczny oznaczony symbolem KL (tereny komunikacji lotniczej, lotniska), przy czym 
zgodnie z intencją autora planu, zapisy dotyczące dopuszczalnych funkcji na tym terenie są 
bardzo szerokie, umożliwiając realizację dowolnych funkcji. 
 
Teren opracowania nie jest objęty specjalnymi formami ochrony przyrody. Jedynie fragment 
tereny we wschodniej części znajduje się w granicach Obszaru Chronionego krajobrazu Doliny 
Rzeki Guber (zielony szraf na rysunku projektu mpzp). 
 
Do czasu uchwalenia planu możliwe jest realizowanie inwestycji na podstawie decyzji o 
warunkach zabudowy. 
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3. Opis do koncepcji Planu Generalnego  
3.1. Założenia  

W trakcie analiz poprzedzających sformułowanie koncepcji planu, przyjęto następujące 
założenia: 

• Wykorzystanie korzystnej lokalizacji w regionie  
• Wykorzystanie potencjału inwestycyjnego całego terenu 
• Przyjęcie modelu wielowariantowego i elastycznego zagospodarowania terenu 
• Nadanie priorytetu funkcjom komercyjnym  
• Utrzymanie funkcji lotniczej w południowej części terenu 
• Odtworzenie pasa betonowego 
• Zachowanie rezerw dla ewentualnej rozbudowy drogi startowej 

Ponadto przyjęto, że wszelkie inwestycje będą realizowane z zachowaniem priorytetów 
wynikających z unikalnych walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego Mazur: 

• Wykorzystanie w zagospodarowaniu terenu wartości krajobrazowo-przyrodniczych terenu 
• Dostosowanie nowej  zabudowy do historycznej skali i form architektury regionalnej 
• Zastosowanie technologii proekologicznych i wykorzystanie energii odnawialnej 

 

3.2. Analiza potencjału inwestycyjnego 

Analiza potencjału inwestycyjnego terenu dotyczy z jednej strony oceny poszczególnych 
fragmentów terenu pod kątem ich predyspozycji dla konkretnych form zainwestowania, a z 
drugiej strony przyporządkowania pożądanych form aktywności i zagospodarowania dla tych 
terenów. 
Na następnej stronie zaprezentowano rysunek przedstawiający wyniki analizy. 
Poniżej w tabeli zebrano podstawowe informacje dotyczące wskazanych na ww. rysunku 
terenów: 
Symbol 
terenu 

Ocena – predyspozycje Propozycja - przeznaczenie 

Z Tereny istniejącego zainwestowania 
(zabudowa istniejącej bazy lotniczej) 

Utrzymanie funkcji i modernizacja istniejącej 
infrastruktury 
Baza dla działań inwestycyjnych w I etapie  

A Tereny lotniska (pole ruchu naziemnego) Odtworzenie betonowej drogi startowej, 
wykorzystanie pozostałych terenów na rekreację, 
sport i inwestycje 

In Zadrzewiona skarpa przy lotnisku, teren 
w strefie uciążliwości lotniska, 
ekspozycja wschodnia, ładny widok 

Tereny dla inwestycji i rekreacji w strefie 
”głośnej” (np. sporty motorowe) 

M1 Tereny na południowo-zachodnim skraju 
lotniska – korzystna ekspozycja 

Realizacja „Wioski lotniczej” – osiedle 
rezydentów korzystających z lotniska („Airpark”) 

L Teren zadrzewiony dawnego parku w 
majątku Wilamowo, opadający w 
kierunku wschodnim do rzeki Guber 

Strefa rekreacji i sportu, strefa buforowa 
pomiędzy strefami „głośną” i „cichą” 

W Obniżenie terenu nad rzeką Guber, teren 
częściowo zalewowy, na fragmencie 
teren OCHK Doliny Rzeki Guber 

Strefa rekreacji i sportu, rezerwy inwestycyjne 
(sport, usługi) 

M2 Tereny inwestycyjne w strefie „ciszy”, 
pozostałości stojanek dla samolotów, 
ekspozycja wschodnia, ładny widok, 
sąsiedztwo stref rekreacyjnych 

Tereny dla realizacji „Osady rezydentów” – 
osiedle zabudowy jednorodzinnej 

R Otwarte tereny po północnej stronie 
lotniska  

Tereny rezerw dla rekreacji i sportu, ewentualnie 
dla rozbudowy lotniska (droga startowa powyżej 
1400 m) 
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3.3.Podział na strefy uciążliwości  
W oparciu o predyspozycje terenu określone w analizie potencjału inwestycyjnego wyznaczono 
podział obszaru na trzy generalne strefy uciążliwości: 

• Strefa ciszy (obszar rezydencjonalny i wypoczynku) 
• Strefa buforowa (strefa rekreacji i sportu oraz inwestycji neutralnych w zakresie 

uciążliwości dla mieszkańców) 
• Strefa głośna (lotnisko, tereny rekreacji i sportów głośnych, tereny inwestycji oraz 

wioska lotnicza)  
Podział ten został także wskazany na poniższym schemacie funkcjonalnym.  
 
3.4. Schemat funkcjonalny 
Na schemacie w sposób uproszczony przedstawiono podział na wyróżnione powyżej strefy 
inwestycyjne wraz z przyporządkowaniem każdej ze stref funkcjonalnych do odpowiedniej 
strefy uciążliwości (obok schematu powtórzono w tabeli opis poszczególnych terenów) 
 
 
 Symbol 

terenu 
Ocena – predyspozycje  

 Z 
6ha 

Tereny istniejącego 
zainwestowania (zabudowa 
istniejącej bazy lotniczej) 

 

 A 
63ha 

Tereny lotniska (pole ruchu 
naziemnego) 

 

 
 
 

In 
19ha 

Zadrzewiona skarpa przy 
lotnisku, teren w strefie 
uciążliwości lotniska, 
ekspozycja wschodnia, ładny 
widok 

 

 M1 
10ha 

Tereny na południowo-
zachodnim skraju lotniska – 
korzystna ekspozycja 

 

 Lz 
18ha 

Teren zadrzewiony dawnego 
parku w majątku Wilamowo, 
opadający w kierunku 
wschodnim do rzeki Guber 

 

 W 
12ha 

 

Obniżenie terenu nad rzeką 
Guber, teren częściowo 
zalewowy, na fragmencie 
teren OCHK Doliny Rzeki 
Guber 

 

 M2 
15ha 

Tereny inwestycyjne w 
strefie „ciszy”, pozostałości 
stojanek dla samolotów, 
ekspozycja wschodnia, ładny 
widok, sąsiedztwo stref 
rekreacyjnych 

 

 R 
33ha 

Otwarte tereny po północnej 
stronie lotniska  

 

 
Schematyczny podział terenu na poszczególne strefy wyróżnione dla przewidywanej 
uciążliwości kształtuje się następująco: 

• Strefa ciszy  27 ha 
• Strefa buforowa 57 ha 
• Strefa głośna  86 ha 
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3.5. Plan generalny 
W efekcie opisanych powyżej analiz powstała koncepcja Planu generalnego. Plan ten stanowi 
propozycję zagospodarowania całości  terenu opracowania w formie konkretnych wskazań 
funkcjonalnych, stanowiących wyjściową propozycję inwestycyjną. 
Kluczowym elementem oferty inwestycyjnej jest propozycja realizacji Centrum Kongresowo-
Wypoczynkowego „Mazury-Park”, które zlokalizowano w centralnej części terenu w sąsiedztwie 
istniejącego zainwestowania, przy głównej drodze dojazdowej do lotniska. Pozostałe elementy 
oferty zostały rozmieszczone w terenie w odniesieniu do proponowanego Centrum. 
 
Dla każdego z terenów została sformułowana polityka inwestycyjna składająca się z 
propozycji: 

• Przeznaczenia podstawowego terenu 
• Przeznaczenia alternatywnego terenu (przenikanie stref) 
• Etapowania rozwoju inwestycji  
• Propozycji wskaźników urbanistycznych 

 
Poniżej przedstawiono zestawienie wyróżnionych na Planie generalnym stref funkcjonalnych: 

Symbol  Funkcja Powierzchnia (ha) 

A Teren lotniska  52,1 

Z1a Istniejące zainwestowanie - Port lotniczy 2,4 

Z1b Istniejące zainwestowanie - tereny zaplecza 1,8 

CK Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe 5,4 

In1 Park crossowy dla sportów motorowych 11,6 

In2 Sporty motorowe 10,9 

In3-In6 Tereny inwestycyjne - rezerwy usługi/rekreacja 4,6-2,8-1,3-2,0 

M1a Tereny wioski lotniczej - "Airpark" część południowa 12,9 

M1b Tereny wioski lotniczej - "Airpark" część północna 4,7 

M2a Zabudowa "Osady rezydentów" część wschodnia 3,7 

M2b Zabudowa "Osady rezydentów" część zachodnia 8,1 

M-In Tereny inwestycyjne - rezerwy osada/rekreacja 3,0-5,7-0,9-1,1 

Lz "Park leśny" - tereny sportu i rekreacji 10,8 

W Tereny dolnego tarasu nad rzeką Guber - rekreacja 16,4 

R1 Tereny sportu i rekreacji - rezerwy inwestycyjne przy lotnisku 10,8 

R2 Tereny sportu i rekreacji - rezerwy inwestycyjne 30,8 

 
Dodatkowo na rysunku Planu generalnego oznaczono między innymi: 

• Podział na strefy uciążliwości (strefa głośna/buforowo/cicha) 
• Propozycję utworzenia zbiorników wodnych 
• Propozycję lokalizacji toru wyścigowego 
• Powierzchnię poszczególnych terenów 

 
Rysunek Planu generalnego został zaprezentowany na następnych stronach :  
(Plan generalny ma mapie topograficznej  w skali 1:10 000  
oraz na ortofotomapie www.geoportal.gov.pl)
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4. Propozycje wskaźników urbanistycznych – dane bilansowe 
Proponowane wskaźniki urbanistyczne zostały opisane niezależnie dla każdego z terenów. 
4.1. Teren lotniska A 

Parametr Opis 
Przeznaczenie podstawowe Lotnisko sportowo-dyspozycyjne 

Obsługa ruchu krajowego i  tranzytowego  
Przeznaczenie alternatywne Lotnisko komunikacyjne regionalne 

Sport, rekreacja, usługi, produkcja (10% terenu) 
Powierzchnia terenu 52,1 ha 
Rezerwy terenowe w granicach 
sąsiednich stref 

In2, R1, R2, częściowo M1a 
Powierzchnia z rezerwami 104 ha 

Proponowana powierzchnia zabudowy 60% powierzchni działki 
Proponowana wysokość zabudowy 14 m (z zachowaniem ograniczeń wysokości 

zabudowy wg.  Dokumentacji Rejestracyjnej Lotniska) 
Maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy 

1,2 

Wymagany procent powierzchni 
biologicznie czynnej 

20% powierzchni działki 

Minimalna powierzchnia działki 
budowlanej 

2000 m2 

Założona średnia powierzchnia działki 
budowlanej 

5000 m2 

Proponowana powierzchnia terenów 
inwestycyjnych (usługi, produkcja) 

5 ha  

Szacowana ilość działek budowlanych 10 
Szacowana powierzchnia zabudowy 25 000 m2 

Szacowana powierzchnia użytkowa 35 000 m2 

 
  4.2. Teren istniejącego zainwestowania – Port lotniczy  Z1a 

Parametr Opis 
Przeznaczenie podstawowe Port lotniczy 
Przeznaczenie alternatywne Usługi 
Powierzchnia terenu 2,4 ha 
Rezerwy terenowe w granicach 
sąsiednich stref 

A 
Powierzchnia z rezerwami 6 ha 

Proponowana powierzchnia zabudowy 80% powierzchni działki 
Proponowana wysokość zabudowy 14 m  (z zachowaniem ograniczeń wysokości 

zabudowy wg.  Dokumentacji Rejestracyjnej Lotniska) 
Maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy 

1,6 

Wymagany procent powierzchni 
biologicznie czynnej 

10% powierzchni działki 

Minimalna powierzchnia działki 
budowlanej 

2000 m2 

Założona średnia powierzchnia działki 
budowlanej 

4000 m2 

Szacowana ilość działek budowlanych 6 
Szacowana powierzchnia zabudowy 10 000 m2 

Szacowana powierzchnia użytkowa 15 000 m2 
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4.3. Teren istniejącego zainwestowania – zaplecze  Z1b 
Parametr Opis 
Przeznaczenie podstawowe Tereny inwestycyjne 
Przeznaczenie alternatywne Usługi 
Powierzchnia terenu 1,8 ha 
Rezerwy terenowe w granicach 
sąsiednich stref 

In6, In4, Lz 
Powierzchnia z rezerwami 4 ha 

Proponowana powierzchnia zabudowy 80% powierzchni działki 
Proponowana wysokość zabudowy 18 m (z zachowaniem ograniczeń wysokości 

zabudowy wynikających z powierzchni 
ograniczających lotniska) 

Maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy 

1,6 

Wymagany procent powierzchni 
biologicznie czynnej 

10% powierzchni działki 

Minimalna powierzchnia działki 
budowlanej 

2000 m2 

Założona średnia powierzchnia działki 
budowlanej 

4000 m2 

Szacowana ilość działek budowlanych 4 
Szacowana powierzchnia zabudowy 7 000 m2 

Szacowana powierzchnia użytkowa 10 000 m2 

 
4.4. Centrum Kongresowo Wypoczynkowe – CK 

Parametr Opis 
Przeznaczenie podstawowe Centrum Kongresowo Wypoczynkowe 

Hotel ***** 
Przeznaczenie alternatywne Usługi, sport, działalność z zakresu strefy In1 
Powierzchnia terenu 5,4 ha 
Rezerwy terenowe w granicach 
sąsiednich stref 

Z1a, In1, In3 
Powierzchnia z rezerwami 10 ha 

Proponowana powierzchnia zabudowy 50% powierzchni działki 
Proponowana wysokość zabudowy 18 m (z zachowaniem ograniczeń wysokości 

zabudowy wynikających z powierzchni 
ograniczających lotniska) 

Maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy 

1,5 

Wymagany procent powierzchni 
biologicznie czynnej 

30% powierzchni działki 

Minimalna powierzchnia działki 
budowlanej 

Nie zakłada się podziału na działki 
Realizacja w ramach jednej inwestycji 

Szacowana powierzchnia zabudowy 20 000 m2 

Szacowana powierzchnia użytkowa 40 000 m2 

Ilość pokoi hotelowych 240 -380 
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4.5. Teren inwestycyjny–In1 
Parametr Opis 
Przeznaczenie podstawowe Park crossowy dla sportów motorowych, militarodrom, 

teren dla sportów „głośnych” 
Przeznaczenie alternatywne Usługi, produkcja 
Powierzchnia terenu 11,6 ha 
Rezerwy terenowe w granicach 
sąsiednich stref 

In2, A 
Powierzchnia z rezerwami 25 ha 

Proponowana powierzchnia zabudowy 60% powierzchni działki 
Proponowana wysokość zabudowy 14 m (z zachowaniem ograniczeń wysokości 

zabudowy wg.  Dokumentacji Rejestracyjnej Lotniska) 
Maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy 

1,2 

Wymagany procent powierzchni 
biologicznie czynnej 

20% powierzchni działki 

Minimalna powierzchnia działki 
budowlanej 

3000 m2 

Założona średnia powierzchnia działki 
budowlanej 

5000 m2 

Proponowana powierzchnia terenów 
inwestycyjnych (usługi, produkcja) 

2 ha  

Szacowana ilość działek budowlanych 4 
Szacowana powierzchnia zabudowy 6 000 m2 

Szacowana powierzchnia użytkowa 9 000 m2 

 
4.6. Teren inwestycyjny–In2 

Parametr Opis 
Przeznaczenie podstawowe Teren sportów motorowych z wykorzystaniem 

elementów dawnej płyty lotniska, tor wyścigowy, 
płyta poślizgowa, centrum treningowe… 

Przeznaczenie alternatywne Usługi, produkcja, obsługa lotniska 
Powierzchnia terenu 10,9ha 
Rezerwy terenowe w granicach 
sąsiednich stref 

In1, A 
Powierzchnia z rezerwami 16 ha 

Proponowana powierzchnia zabudowy 60% powierzchni działki 
Proponowana wysokość zabudowy 14 m (z zachowaniem ograniczeń wysokości 

zabudowy wg.  Dokumentacji Rejestracyjnej Lotniska) 
Maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy 

1,2 

Wymagany procent powierzchni 
biologicznie czynnej 

20% powierzchni działki 

Minimalna powierzchnia działki 
budowlanej 

3000 m2 

Założona średnia powierzchnia działki 
budowlanej  

5000 m2 

Proponowana powierzchnia terenów 
inwestycyjnych (usługi, produkcja) 

1,5 ha 

Szacowana ilość działek budowlanych 3 
Szacowana powierzchnia zabudowy 8 000 m2 

Szacowana powierzchnia użytkowa 12 000 m2 



CENTRUM KONGRESOWO WYPOCZYNKOWE „MAZURY PARK”           PLAN GENERALNY    Strona 25 

4.7. Teren inwestycyjny–In3 
Parametr Opis 
Przeznaczenie podstawowe Tereny inwestycyjne dla funkcji usług (turystyka, 

sport, wypoczynek) przy drodze dojazdowej 
Przeznaczenie alternatywne Rozbudowa Centrum Kongresowo Wypoczynkowego 

Tereny sportu i rekreacji (w ramach strefy In1) 
Powierzchnia terenu 4,6 ha 
Rezerwy terenowe w granicach 
sąsiednich stref 

In1 
Powierzchnia z rezerwami 7 ha 

Proponowana powierzchnia zabudowy 50% powierzchni działki 
Proponowana wysokość zabudowy 18 m (z zachowaniem ograniczeń wysokości 

zabudowy wynikających z powierzchni 
ograniczających lotniska) 

Maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy 

1,0 

Wymagany procent powierzchni 
biologicznie czynnej 

25% powierzchni działki 

Minimalna powierzchnia działki 
budowlanej 

2000 m2 

Założona średnia powierzchnia działki 
budowlanej 

4000 m2 

Szacowana ilość działek budowlanych 12 
Szacowana powierzchnia zabudowy 16 000 m2 

Szacowana powierzchnia użytkowa 25 000 m2 

 
4.8. Teren inwestycyjny–In4 

Parametr Opis 
Przeznaczenie podstawowe Tereny inwestycyjne dla funkcji usług (turystyka, 

sport, wypoczynek) przy drodze dojazdowej 
Przeznaczenie alternatywne Sport, wypoczynek w ramach strefy Lz  
Powierzchnia terenu 2,8 ha 
Rezerwy terenowe w granicach 
sąsiednich stref 

Lz 
Powierzchnia z rezerwami 5 ha 

Proponowana powierzchnia zabudowy 50% powierzchni działki 
Proponowana wysokość zabudowy 16 m (z zachowaniem ograniczeń wysokości 

zabudowy wynikających z powierzchni 
ograniczających lotniska) 

Maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy 

1,0 

Wymagany procent powierzchni 
biologicznie czynnej 

25% powierzchni działki 

Minimalna powierzchnia działki 
budowlanej 

2000 m2 

Założona średnia powierzchnia działki 
budowlanej 

4000 m2 

Szacowana ilość działek budowlanych 7 
Szacowana powierzchnia zabudowy 7 000 m2 

Szacowana powierzchnia użytkowa 11 000 m2 
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4.9. Teren inwestycyjny–In5 
Parametr Opis 
Przeznaczenie podstawowe Tereny inwestycyjne dla funkcji usług (turystyka, 

sport, wypoczynek) przy drodze dojazdowej 
Przeznaczenie alternatywne Sport, wypoczynek w ramach strefy W  
Powierzchnia terenu 1,3 ha 
Rezerwy terenowe w granicach 
sąsiednich stref 

W 
Powierzchnia z rezerwami 2 ha 

Proponowana powierzchnia zabudowy 50% powierzchni działki 
Proponowana wysokość zabudowy 14 m (z zachowaniem ograniczeń wysokości 

zabudowy wynikających z powierzchni 
ograniczających lotniska) 

Maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy 

1,0 

Wymagany procent powierzchni 
biologicznie czynnej 

25% powierzchni działki 

Minimalna powierzchnia działki 
budowlanej 

2000 m2 

Założona średnia powierzchnia działki 
budowlanej 

4000 m2 

Szacowana ilość działek budowlanych 3 
Szacowana powierzchnia zabudowy 3 000 m2 

Szacowana powierzchnia użytkowa 5 000 m2 

 
4.10. Teren inwestycyjny–In6 

Parametr Opis 
Przeznaczenie podstawowe Tereny inwestycyjne dla funkcji usług (turystyka, 

sport, wypoczynek)  
Przeznaczenie alternatywne Sport, wypoczynek w ramach strefy Lz  i R2 
Powierzchnia terenu 2,0 ha 
Rezerwy terenowe w granicach 
sąsiednich stref 

Lz, R2 
Powierzchnia z rezerwami 5 ha 

Proponowana powierzchnia zabudowy 50% powierzchni działki 
Proponowana wysokość zabudowy 14 m (z zachowaniem ograniczeń wysokości 

zabudowy wynikających z powierzchni 
ograniczających lotniska) 

Maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy 

1,0 

Wymagany procent powierzchni 
biologicznie czynnej 

25% powierzchni działki 

Minimalna powierzchnia działki 
budowlanej 

2000 m2 

Założona średnia powierzchnia działki 
budowlanej 

4000 m2 

Szacowana ilość działek budowlanych 5 
Szacowana powierzchnia zabudowy 6 000 m2 

Szacowana powierzchnia użytkowa 10 000 m2 
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4.11. Teren wioski lotniczej „Airpark” M1a 
Parametr Opis 
Przeznaczenie podstawowe Osiedle rezydencji dla lotników– część południowa 
Przeznaczenie alternatywne Usługi, sport, wypoczynek  
Powierzchnia terenu 12,9 ha 
Rezerwy terenowe w granicach 
sąsiednich stref 

R1 
Powierzchnia z rezerwami 23,7 ha 

Proponowana powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki 
Proponowana wysokość zabudowy 10 m (z zachowaniem ograniczeń wysokości 

zabudowy wynikających z powierzchni 
ograniczających lotniska) 

Maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy 

0,6 

Wymagany procent powierzchni 
biologicznie czynnej 

40% powierzchni działki 

Minimalna powierzchnia działki 
budowlanej 

1000 m2 

Założona średnia powierzchnia działki 
budowlanej 

1500 m2 

Szacowana ilość działek budowlanych 78 
Szacowana powierzchnia zabudowy 12 400 m2 

Szacowana powierzchnia użytkowa 16 000 m2 

 
4.12. Teren wioski lotniczej „Airpark”  M1b 

Parametr Opis 
Przeznaczenie podstawowe Osiedle rezydencji dla lotników – część północna 
Przeznaczenie alternatywne Usługi, sport, wypoczynek  
Powierzchnia terenu 4,7 ha 
Rezerwy terenowe w granicach 
sąsiednich stref 

R2 
Powierzchnia z rezerwami 8,6 ha 

Proponowana powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki 
Proponowana wysokość zabudowy 10 m (z zachowaniem ograniczeń wysokości 

zabudowy wynikających z powierzchni 
ograniczających lotniska) 

Maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy 

0,6 

Wymagany procent powierzchni 
biologicznie czynnej 

40% powierzchni działki 

Minimalna powierzchnia działki 
budowlanej 

1000 m2 

Założona średnia powierzchnia działki 
budowlanej 

1500 m2 

Szacowana ilość działek budowlanych 29 
Szacowana powierzchnia zabudowy 4 300 m2 

Szacowana powierzchnia użytkowa 6 700 m2 
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4.13. Teren „Osady rezydentów”  M2a 
Parametr Opis 
Przeznaczenie podstawowe Osiedle rezydencji – część wschodnia 
Przeznaczenie alternatywne Sport, wypoczynek  
Powierzchnia terenu 3,7 ha 
Rezerwy terenowe w granicach 
sąsiednich stref 

M-In 
Powierzchnia z rezerwami 6,7 ha 

Proponowana powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki 
Proponowana wysokość zabudowy 10 m (z zachowaniem ograniczeń wysokości 

zabudowy wynikających z powierzchni 
ograniczających lotniska) 

Maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy 

0,6 

Wymagany procent powierzchni 
biologicznie czynnej 

40% powierzchni działki 

Minimalna powierzchnia działki 
budowlanej 

1000 m2 

Założona średnia powierzchnia działki 
budowlanej 

1500 m2 

Szacowana ilość działek budowlanych 16 
Szacowana powierzchnia zabudowy 2 500 m2 

Szacowana powierzchnia użytkowa 3 600 m2 

 
4.14. Teren „Osady rezydentów”  M2a 

Parametr Opis 
Przeznaczenie podstawowe Osiedle rezydencji– część zachodnia 
Przeznaczenie alternatywne Sport, wypoczynek  
Powierzchnia terenu 8,1 ha 
Rezerwy terenowe w granicach 
sąsiednich stref 

R2 
Powierzchnia z rezerwami 10,7 ha 

Proponowana powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki 
Proponowana wysokość zabudowy 10 m (z zachowaniem ograniczeń wysokości 

zabudowy wynikających z powierzchni 
ograniczających lotniska) 

Maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy 

0,6 

Wymagany procent powierzchni 
biologicznie czynnej 

40% powierzchni działki 

Minimalna powierzchnia działki 
budowlanej 

1000 m2 

Założona średnia powierzchnia działki 
budowlanej 

1500 m2 

Szacowana ilość działek budowlanych 49 
Szacowana powierzchnia zabudowy 6 200 m2 

Szacowana powierzchnia użytkowa 8 800 m2 
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4.15. Tereny rezerw inwestycyjnych   M-In 
Parametr Opis 
Przeznaczenie podstawowe Tereny rezerwowe dla rozwoju osiedli rezydencji lub 

dla innych funkcji inwestycyjnych (usługi, sport …) 
Przeznaczenie alternatywne Usługi, sport, wypoczynek  
Powierzchnia terenu 10,7 ha (łącznie dla 4 terenów) 
Rezerwy terenowe w granicach 
sąsiednich stref 

Lz, W 
Powierzchnia z rezerwami 14,0 ha 

Proponowana powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki 
Proponowana wysokość zabudowy 10 m (z zachowaniem ograniczeń wysokości 

zabudowy wynikających z powierzchni 
ograniczających lotniska) 

Maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy 

0,6 

Wymagany procent powierzchni 
biologicznie czynnej 

40% powierzchni działki 

Minimalna powierzchnia działki 
budowlanej 

1000 m2 

Założona średnia powierzchnia działki 
budowlanej 

1500 m2 

Szacowana ilość działek budowlanych 63 
Szacowana powierzchnia zabudowy 9 100 m2 

Szacowana powierzchnia użytkowa 14 900 m2 

 
4.16. Tereny Parku leśnego   Lz 

Parametr Opis 
Przeznaczenie podstawowe Tereny parku leśnego, obiekty i urządzenia sportu i 

rekreacji (np. park linowy) 
Przeznaczenie alternatywne Usługi, sport, wypoczynek  
Powierzchnia terenu 10,8 ha 
Rezerwy terenowe w granicach 
sąsiednich stref 

Powierzchnia z rezerwami 14,0 ha 

Proponowana powierzchnia zabudowy 50% powierzchni działki 
Proponowana wysokość zabudowy 12 m (z zachowaniem ograniczeń wysokości 

zabudowy wynikających z powierzchni 
ograniczających lotniska) 

Maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy 

0,8 

Wymagany procent powierzchni 
biologicznie czynnej 

30% powierzchni działki 

Minimalna powierzchnia działki 
budowlanej 

1500 m2 

Założona średnia powierzchnia działki 
budowlanej 

2000 m2 

Proponowana powierzchnia terenów 
inwestycyjnych (usługi) 

0,6 ha 

Szacowana ilość działek budowlanych 3 
Szacowana powierzchnia zabudowy 1 800 m2 

Szacowana powierzchnia użytkowa 3 400 m2 



CENTRUM KONGRESOWO WYPOCZYNKOWE „MAZURY PARK”           PLAN GENERALNY    Strona 30 

4.17. Tereny nad rzeką Guber   W 
Parametr Opis 
Przeznaczenie podstawowe Tereny rekreacji i sportu nad rzeką Guber, 

możliwość utworzenia stawów, 
Przeznaczenie alternatywne Usługi 

Powierzchnia terenu 16,4 ha  
Rezerwy terenowe w granicach 
sąsiednich stref 

Powierzchnia z rezerwami 18,0 ha 

Proponowana powierzchnia zabudowy 50% powierzchni działki 
Proponowana wysokość zabudowy 12 m (z zachowaniem ograniczeń wysokości 

zabudowy wynikających z powierzchni 
ograniczających lotniska) 

Maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy 

0,6 

Wymagany procent powierzchni 
biologicznie czynnej 

40% powierzchni działki 

Minimalna powierzchnia działki 
budowlanej 

1500 m2 

Założona średnia powierzchnia działki 
budowlanej 

2000 m2 

Proponowana powierzchnia terenów 
inwestycyjnych (usługi) 

0,6 ha 

Szacowana ilość działek budowlanych 3 
Szacowana powierzchnia zabudowy 1 800 m2 

Szacowana powierzchnia użytkowa 3 400 m2 

 
4.18. Tereny rezerw inwestycyjnych przy lotnisku R1 

Parametr Opis 
Przeznaczenie podstawowe Tereny rezerw inwestycyjnych dla  rekreacji i sportu 

pomiędzy lotniskiem a osadą lotników 
Przeznaczenie alternatywne Usługi 

Powierzchnia terenu 10,8 ha  
Proponowana powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki 
Proponowana wysokość zabudowy 10 m (z zachowaniem ograniczeń wysokości 

zabudowy wynikających z powierzchni 
ograniczających lotniska) 

Maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy 

0,6 

Wymagany procent powierzchni 
biologicznie czynnej 

40% powierzchni działki 

Minimalna powierzchnia działki 
budowlanej 

2000 m2 

Założona średnia powierzchnia działki 
budowlanej 

3000 m2 

Proponowana powierzchnia terenów 
inwestycyjnych (usługi) 

1,4 ha 

Szacowana ilość działek budowlanych 5 
Szacowana powierzchnia zabudowy 1 200 m2 

Szacowana powierzchnia użytkowa 1 800 m2 
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4.19. Tereny rezerw inwestycyjnych R2 
Parametr Opis 
Przeznaczenie podstawowe Tereny rezerw inwestycyjnych dla  rekreacji i sportu 

po północnej stronie lotniska 
Przeznaczenie alternatywne Usługi, rezerwy dla terenów M1b i M2b 

Powierzchnia terenu 30,8 ha  
Proponowana powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki 
Proponowana wysokość zabudowy 10 m (z zachowaniem ograniczeń wysokości 

zabudowy wynikających z powierzchni 
ograniczających lotniska) 

Maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy 

0,6 

Wymagany procent powierzchni 
biologicznie czynnej 

40% powierzchni działki 

Minimalna powierzchnia działki 
budowlanej 

1500 m2 

Założona średnia powierzchnia działki 
budowlanej 

2000 m2 

Proponowana powierzchnia terenów 
inwestycyjnych (usługi) 

2,4 

Szacowana ilość działek budowlanych 12 
Szacowana powierzchnia zabudowy 2 500 m2 

Szacowana powierzchnia użytkowa 3 900 m2 

4.20. Zestawienie danych 
W tabeli poniżej zebrano podstawowe dane dla wszystkich terenów. 

Symbol Opis Powierzchnia 
terenu [ha] 

Powierzchnia 
użytkowa [m2] 

A Teren lotniska  52,1 35 000 

Z1a Istniejące zainwestowanie - Port lotniczy 2,4 15 000 

Z1b Istniejące zainwestowanie - tereny zaplecza 1,8 10 000 

CK Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe 5,4 40 000 

In1 Park crossowy dla sportów motorowych 11,6 9 000 

In2 Sporty motorowe 10,9 12 000 

In3 Tereny inwestycyjne - rezerwy usługi/rekreacja 4,6 25 000 

In4 Tereny inwestycyjne - rezerwy usługi/rekreacja 2,8 11 000 

In5 Tereny inwestycyjne - rezerwy usługi/rekreacja 1,3 5 000 

In6 Tereny inwestycyjne - rezerwy usługi/rekreacja 2,0 10 000 

M1a Tereny wioski lotniczej - "Airpark" część południowa 12,9 16 000 

M1b Tereny wioski lotniczej - "Airpark" część północna 4,7 6 700 

M2a Zabudowa "Osady rezydentów" część wschodnia 3,7 3 600 

M2b Zabudowa "Osady rezydentów" część zachodnia 8,1 8 800 

M-In Tereny inwestycyjne - rezerwy osada/rekreacja 10,7 14 900 

Lz "Park leśny" - tereny sportu i rekreacji 10,8 3 400 

W Tereny dolnego tarasu nad rzeką Guber - rekreacja 16,4 3 400 

R1 Tereny sportu i rekreacji - rezerwy inwestycyjne przy lotnisku 10,8 1 800 

R2 Tereny sportu i rekreacji - rezerwy inwestycyjne 30,8 3 900 

 Pozostałe – tereny nie opisane,  komunikacja… 13,2 - - - - 

 SUMA: 217 234 500* 

*szacowana powierzchnia powierzchni użytkowej wszystkich obiektów dla założonego scenariusza  
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Wpływy do budżetu gminy z tytułu podatków od nieruchomości 
Sumując wielkość powierzchni użytkowej otrzymany następujące wyniki: 

• Powierzchnia użytkowa usług :    191 900 m2 
• Powierzchnia użytkowa zabudowy mieszkaniowej: 42 600 m2 

 
• Powierzchnia gruntów dla terenów usług:  169 000 m2 
• Powierzchnia gruntów dla terenów mieszkaniowych 34 800 m2 

 
Dane te prezentują orientacyjne wartości powierzchni użytkowej i powierzchni gruntów dla 
wykorzystania potencjału inwestycyjnego terenu w 100%. 
 
Zakładając rzeczywiste wykorzystanie tego potencjału na poziomie 40% można oszacować roczne 
przychody do budżetu gminy z tytułu podatków lokalnych w następującej wysokości: 
 
Element  kalkulacji powierzchnia 

100% 

potencjału

współczynnik 

W*

powierzchnia 

do obliczeń 

podatku

stawka 

podatku

szacowana 

wielkość 

podatku

m2 m2 zł/m2 zł

Powierzchnia użytkowa usług 191 900 0,4 76 760 21,2 1 627 312

Powierzchnia użytkowa zabudowy 

mieszkaniowej 42 600 0,4 17 040 0,68 11 587

Powierzchnia gruntów  terenów usług 169 000 0,4 67 600 0,89 60 164

Powierzchnia gruntów  terenów 

mieszkaniowych 34 800 0,4 13 920 0,17 2 366

W* wskaźnik rzeczywistego wykorzystania potencjału inwestycyjnego SUMA: 1 701 430  
 
Stawki podatków od nieruchomości przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Kętrzyn Nr 
XXXVII/182/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r.  w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 
na 2014 rok. 
 
Szacowana suma wpływów do budżetu gminy z tytułu podatków od nieruchomości w okresie 1 
roku  wynosi łącznie: 1 701 430 zł 
 
Wpływy z udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oszacowano na 
podstawie analiz własnych na poziomie 35% wpływów z tytułu podatków od nieruchomości.  
W związku z przyjętym założeniem wysokość wpływów z tytułu udziału gminy w podatkach 
stanowiących dochód budżetu Państwa wyniesie: 765 643 zł 
 
5. Scenariusze rozwoju 
Budowanie scenariuszy rozwoju oparte jest na identyfikacji głównych możliwych kierunków 
inwestycyjnych na terenie opracowania. 
Można wyróżnić następujące potencjalne główne kierunki inwestycyjne: 

• Centrum kongresowo-wypoczynkowe – budowa oferty hotelowej z udostępnieniem 
możliwości aktywnego wypoczynku (kierunek preferowany) 

• Osiedle zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej z opcją pobytu sezonowego lub 
całorocznego 

• Budowa „Parku rozrywki” – wykorzystanie potencjału terenu dla stworzenia unikalnego 
centrum sportowo-rekreacyjnego  

• Rozwój funkcji lotniczych (komunikacja, obsługa samolotów, ewentualnie produkcja) 
• Produkcja, składy, magazyny, logistyka 
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W zależności od wyboru głównego kierunku inwestycyjnego i w zależności od dalszej kolejności 
realizacji pozostałych prognozowanych form zagospodarowania terenu będzie realizowany 
konkretny scenariusz, przy czym skala terenu umożliwia jednoczesne realizowanie kilku inwestycji 
w różnych kierunkach rozwojowych, zachowując wzajemną komplementarność i możliwość 
uzupełniania potencjałów. 
Jako scenariusz wiodący – najbardziej pożądany przyjmuje się scenariusz realizacji Centrum 
kongresowo-Wypoczynkowego. 
 
Centrum Kongresowo Wypoczynkowego - etapowanie inwestycji 
W założonej skali obszaru opracowania i dla tak szerokiego programu zagospodarowania terenu, 
możliwość etapowania realizacji inwestycji jest sprawą oczywistą i naturalną.  
Etapowanie możliwe jest zarówna w ramach poszczególnych terenów inwestycyjnych, jak i w 
ramach inwestycji na poszczególnych terenach. 
Etapowanie może także obejmować rozdział poszczególnych terenów i realizowanie różnych 
elementów programu przez różnych inwestorów. 
 
Można założyć, że zgodnie z założonym priorytetowym kierunkiem inwestycji związanym z 
realizacją idei Centrum Kongresowo Wypoczynkowego „Mazury Park” etapowanie będzie 
wyglądało w generalnych zarysach w sposób następujący: 
 
Etap I 
Budowa zespołu hotelowego Centrum wraz z bazą atrakcji stanowiącą magnes przyciągający 
klientów. 
Modernizacja istniejącej infrastruktury (dostosowanie do standardów Centrum Kongresowo 
Wypoczynkowego) 
 
Etap II 
Dalsza rozbudowa Centrum. 
Realizacja zespołów osiedli mieszkaniowych („Osada rezydentów” i „Wioska lotnicza”) jako 
elementów komplementarnych w stosunku do centrum hotelowego w zakresie budowy bazy 
pobytowej 
Dalszy rozwój obiektów i usług w zakresie sportu i rekreacji udostepniających coraz bogatsze i 
coraz ciekawsze formy spędzania czasu. 
Udostępnienie terenów dla obiektów usług i ewentualnie produkcji powiązanych z Centrum lub z 
funkcjami lotniczymi. 
 
Etap III 
Dalszy rozwój terenu poprzez wypełnianie wolnych terenów inwestycyjnych przez funkcje zgodne z 
potrzebami i oczekiwaniami użytkowników terenu. 
 
Przedstawiony scenariusz etapowania realizacji inwestycji jest jednym z możliwych kierunków 
działań, nie wyklucza jednak realizacji innych działań inwestycyjnych w zależności od pomysłów 
potencjalnych Inwestorów zainteresowanych możliwościami prowadzenia działalności gospodarczej 
na zaprezentowanym terenie. 
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6. Wydane decyzje administracyjne 
 
W celu weryfikacji założeń co do możliwości realizacji nowego zagospodarowania terenu w oparciu 
o decyzje o ustaleniu warunków zabudowy została przeprowadzona procedura uzyskania 
warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na  "Budowie hotelu – centrum kongresowo-
wypoczynkowe wraz z drogami dojazdowymi i infrastrukturą techniczną ". 

Poniżej dane dotyczące planowanej inwestycji (na podstawie wniosku o ustalenie wz): 
 
DANE DOTYCZĄCE TERENU PLANOWANEJ INWESTYCJI 
W miejscowości Wilamowo, inwestycja planowana jest na fragmentach działek ewidencyjnych nr 
1,2 i 3 w obrębie Wilamowo o łącznej powierzchni: 7,73  ha, przy czym na powierzchnię tę 
składają się: 
teren dla realizacji inwestycji hotelu  - 2,52 ha w granicach działki nr 3,  
teren dla realizacji powiązanych inwestycji infrastrukturalnych – 5,51 ha w granicach działek nr 1,2 
i 3. 
 
OGÓLNY OPIS INWESTYCJI: 
Planowana inwestycja obejmuje realizację następujących elementów: 
a) budynek hotelu wraz z częścią kongresowo-wypoczynkową (sale konferencyjne, SPA) 
b) zagospodarowanie terenu wokół budynku, w tym przebudowa istniejących dróg dojazdowych, 
urządzenie parkingów, terenów zieleni, małej architektury, 
c) budowa przyłączy – wodociągowe i energetyczne z istniejących sieci na terenie, 
d) budowa oczyszczalni ścieków przewidzianej dla mniej niż 400 równoważnych mieszkańców. 
 
PARAMETRY PLANOWANEJ INWESTYCJI: 
a) planowana powierzchnia zabudowy -   3240 m2, 
b) planowana powierzchnia całkowita -  9720 m2, 
c) planowana powierzchnia użytkowa -  8260 m2, 
d) planowana ilość pokoi hotelowych -  około 170 pokoi dwuosobowych, 
e) docelowa ilość kondygnacji – 4 kondygnacje, w tym poddasze użytkowe 
f) podpiwniczenie – przewiduje się dwie kondygnacje podziemne (kondygnacje poniżej 
kondygnacji „0” częściowo lub całkowicie zagłębione w ziemie z wykorzystaniem realizacji obiektu 
na terenie pochylonym), 
g) rodzaj dachu: spadzisty, dwuspadowy lub wielospadowy, 
h) funkcja planowanej inwestycji: usługi, hotel, centrum kongresowo-wypoczynkowe itp…. 
i) odległości planowanych budynków od granic posesji – powyżej 160 m, 
j) planowana powierzchnia zabudowana w rozumieniu rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko – poniżej 2,0 ha. 
 
W dniu 12 listopada 2014 r. została wydana przez Wójta Gminy Kętrzyn Decyzja o ustaleniu 
warunków zabudowy (Nr RGG.6730.36.2014), której kopię załączono na kolejnych stronach. 
 
W trakcie opracowywania i uzgadniania projektu ww. decyzji niezbędna była decyzja Prezesa 
urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie zezwolenia na wprowadzenie istotnych zmian 
eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska Kętrzyn-Wilamowo (w załączeniu na kolejnych 
stronach), a także postanowieni o uzgodnieniu przedmiotowej decyzji o warunkach zabudowy 
(kopia postanowienia również w załączeniu na kolejnych stronach). 



CENTRUM KONGRESOWO WYPOCZYNKOWE „MAZURY PARK”           PLAN GENERALNY    Strona 35 



CENTRUM KONGRESOWO WYPOCZYNKOWE „MAZURY PARK”           PLAN GENERALNY    Strona 36 



CENTRUM KONGRESOWO WYPOCZYNKOWE „MAZURY PARK”           PLAN GENERALNY    Strona 37 



CENTRUM KONGRESOWO WYPOCZYNKOWE „MAZURY PARK”           PLAN GENERALNY    Strona 38 



CENTRUM KONGRESOWO WYPOCZYNKOWE „MAZURY PARK”           PLAN GENERALNY    Strona 39 



CENTRUM KONGRESOWO WYPOCZYNKOWE „MAZURY PARK”           PLAN GENERALNY    Strona 40 

 



CENTRUM KONGRESOWO WYPOCZYNKOWE „MAZURY PARK”           PLAN GENERALNY    Strona 41 

7. P o d s u m o w a n i e – r e a s u m p c j a 
 
     W podsumowaniu – reasumpcji niniejszego opracowania należy raz jeszcze podkreślić główne 
     atuty  lokalizacji i zaprezentowanej oferty inwestycyjnej: 
 

• Położenie w sercu Mazur z dogodnymi połączeniami drogowymi i kolejowymi z głównymi 
ośrodkami turystyczno-wypoczynkowymi regionu. 
 

• Unikalne piękno Mazur, perspektywiczne możliwości aktywizacji gospodarczej i bogactwo 
oferty turystyczno-wypoczynkowej Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. 
 

• Dostęp do kompleksu „Mazury Park” drogą lotniczą – istniejące już od lat trzydziestych 
lotnisko znane z wielu inicjatyw w Europie, położone na trasach tranzytowych północno-
wschodniej Polski (lotnicza „brama” do obwodu kaliningradzkiego, na Litwę i do krajów 
skandynawskich. 
 

• Wyjątkowe położenie nieruchomości, walory związane z historią miejsca i historią regionu, 
w tym historią najnowszą (II Wojna Światowa – b. lotnisko Kwatery Hitlera, Wilczy 
Szaniec). 
 

• Najważniejszy  punkt na mapie imprez lotniczych Polski (inicjatyw aktywnej turystyki 
lotniczej, wczasy lotnicze, rajdy, festyny lotnicze, Mazury AirShow). 
 

• Dostępność inwestycyjna terenu -  217 ha terenu o zróżnicowanych walorach i 
predyspozycjach inwestycyjnych w trzech strefach aktywności (strefa cicha, strefa 
buforowa, strefa głośna). 
 

• Cały zaplanowany inwestycyjnie kompleks i realizowany od podstaw może być modelowym 
rozwiązaniem w zakresie zastosowania najnowszych rozwiązań (norm) ekologicznych oraz 
energooszczędnych . 
 

•  Mazurska wieloofertowa osada turystyczna , zaplanowana pod nazwą MAZURY PARK  
Centrum Kongresowo – Wypoczynkowe może mieć  bardzo nowoczesny system 
bezpieczeństwa indywidualnego i całości jako kompleksu. 
 

• Korzystne otoczenie planistyczne – proinwestycyjny projekt opracowywanego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego i łatwość uzyskania (do czasu uchwalenia planu) 
warunków zabudowy - potwierdzona uzyskaną decyzją ustalającą warunki zabudowy dla 
inwestycji polegającej na budowie budynku hotelu wraz z częścią kongresowo-
wypoczynkowa, zagospodarowaniu terenu wokół budynku, budowie przyłącza 
wodociągowego i energetycznego oraz budowie oczyszczalnie ścieków przewidzianej dla 
mniej niż 400 równoważnych mieszkańców. 
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