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UCHWAŁA Nr LI/268/2010 

Rady Gminy Miłki 

z dnia 10 listopada 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego dla działki 1/112 w miejscowo �ci Ruda. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, 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, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Na podstawie art. 20 
ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.  
Nr 80, poz. 717, z 2004 r. ze zmianami w Dz. U. z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,  
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,  
Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, 
Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804,  
Nr 130, poz. 871) Rada Gminy Miłki uchwala co nast�puje: 
 

DZIAŁ I 
Ustalenia ogólne 

 
§ 1. 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 1/112 
w miejscowo�ci Ruda, w obr�bie geodezyjnym Sta�winy, 
zwany dalej „planem”. 
 

2. Ustalenia planu stanowi� tre�� niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 1. Granice planu okre�la uchwała Nr XVI/94/2007 
Rady Gminy Miłki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie 
przyst�pienia do sporz�dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1/112 
w miejscowo�ci Ruda, obr�b Sta�winy. 
 

2. Integralnymi cz��ciami uchwały s�: 
 
  a) niniejszy tekst planu miejscowego, 
 
  b) rysunek planu miejscowego w skali 1:1000, 

stanowi�cy Zał�cznik Nr 1 do niniejszej uchwały, 
 
  c) rozstrzygni�cie o zgodno�ci planu z ustaleniami 

studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Miłki, stanowi�ce Zał�cznik  
Nr 2 do niniejszej uchwały 

 
  d) rozstrzygni�cia w sprawie sposobu uwzgl�dnienia 

uwag do planu, stanowi�ce Zał�cznik Nr 3 do 
niniejszej uchwały, 

 
  e) rozstrzygni�cia w sprawie sposobu realizacji i zasad 

finansowania gminnych inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, stanowi�ce Zał�cznik Nr 4 
do niniejszej uchwały. 

 
§ 3. Na rysunku planu miejscowego nast�puj�ce 

oznaczenia graficzne s� obowi�zuj�cymi ustaleniami planu: 
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  a) granice opracowania planu, 
  b) linie rozgraniczaj�ce obszary funkcjonalne, �ci�le okre�lone, 
  c) linie rozgraniczaj�ce obszary funkcjonalne, orientacyjne, 
  d) oznaczenia cyfrowo-literowe obszarów funkcjonalnych, 
  e) nieprzekraczalne linie zabudowy. 
 

§ 4. Ilekro� w przepisach niniejszej uchwały i rysunku 
planu jest mowa bez bli�szego okre�lenia o: 
 
  a) „terenie” – nale�y przez to rozumie� obszar 

o okre�lonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku 
planu liniami rozgraniczaj�cymi; 

 
  b) „linii rozgraniczaj�cej” – nale�y przez to rozumie� lini� 

oddzielaj�c� tereny o ró�nych funkcjach lub ró�nych 
zasadach zagospodarowania oraz drogi publiczne; 

 
  c) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” nale�y przez to 

rozumie� lini�, której nie mo�e przekroczy� �ciana 
(lico) budynku; w kierunku ulicy, s�siedniego terenu 
lub s�siedniej działki; 

 
  d) „budowie” – nale�y przez to rozumie� wykonywanie 

obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu, 
a tak�e odbudow�, rozbudow�, nadbudow� obiektu 
budowlanego; 

 
  e) „teren budowlany” - przeznaczony pod zabudow�; 
 
  f) „powierzchni zabudowy” - nale�y przez to rozumie� 

powierzchni� rzutu poziomego budynków mierzon� po 
zewn�trznym obrysie �cian kondygnacji przyziemnej 
lub nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys wyst�puje 
poza obrys kondygnacji przyziemnej; do powierzchni 
zabudowy zalicza si� równie� prze�wity, przej�cia oraz 
rampy, studzienki, wjazdy do gara�y itp. elementy 
budynku maj�ce oparcie na ziemi”; 

 
  g) „urz�dzeniach towarzysz�cych” – nale�y przez to 

rozumie� urz�dzenia �ci�le zwi�zane z prawidłowym 
funkcjonowaniem obiektu lub obiektów na terenie 
okre�lonym liniami rozgraniczaj�cymi, 

 
  h) „zabudowie usługowej, usługach” – nale�y przez to 

rozumie� obiekty słu��ce zaspokajaniu potrzeb 
ludno�ci oraz obiekty, w których nie wytwarza si� dóbr 
materialnych na skal� przemysłow� tj. wieloseryjn�; 

 
  i) „usługach nieuci��liwych” – nale�y przez to rozumie� 

obiekty usługowe, które nie mog� powodowa�  
stałej b�d� okresowej uci��liwo�ci, zgodnie 
z obowi�zuj�cymi przepisami szczególnymi, ani 
obni�a� standard zamieszkania poprzez: zwi�kszony 
ruch samochodowy, wzrost poziomu hałasu, emisj� 
zwi�zków aromatycznych i szkodliwych; ewentualna 
uci��liwo�� usługi b�d� szkodliwo�� dla �rodowiska 
nie mo�e wykracza� poza granice działki na której 
zlokalizowany jest obiekt, a tym samym powodowa� 
konieczno�ci ustanawiania strefy; 

 
  j) miastotwórcza działalno�� gospodarcza” to 

nieuci��liwa działalno�� gospodarcza polegaj�ca na 
handlu detalicznym, usługach gastronomicznych lub 
innych usługach nie wymagaj�cych poka�nego 
zaplecza warsztatowego, nie zwi�zana z napraw� 
pojazdów samochodowych ani składowaniem 
surowców, towarów, produktów lub odpadów poza 
pomieszczeniami wewn�trz budynków; przykładami 
zakładów prowadz�cych tak� działalno�� mog� by� 
mi�dzy innymi sklepy detaliczne, zakłady fryzjerskie, 

kosmetyczne, krawieckie, zegarmistrzowskie 
i szewskie, gabinety lekarskie, biura agencji 
turystycznych, ubezpieczeniowych i nieruchomo�ci, 
biura projektowe, administracje firm a tak�e 
spełniaj�ce kryteria powy�szej definicji hotele, 
kawiarnie, bary i restauracje. 

 
§ 5. Na cele nierolnicze i niele�ne przeznacza si� 

50,4037ha gruntów rolnych IV klasy bonitacyjnej 
i 9,9563ha gruntów III klasy bonitacyjnej. 
 

§ 6. W obszarze opracowania wyró�nia si� 
nast�puj�ce rodzaje obszarów funkcjonalnych: 
  - 1UT - teren zabudowy usługowej turystycznej 
  - 2MN, 3MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolno stoj�cej, 
  - 4MNs, 5MNs - tereny zabudowy mieszkaniowej  

jednorodzinnej szeregowej, bli�niaczej lub wolno stoj�cej 
  - 6MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
  - 7U, 8U – tereny zabudowy usługowej 
  - 9US - teren sportu i rekreacji, 
  - 10ZP - tereny zieleni parkowej, 
  - 11ZL, 12ZL - tereny lasów i zadrzewie�, 
  - 13ZI - teren zieleni izolacyjnej, 
  - 14R, 15R, 16R, 17R – tereny gruntów rolnych III klasy 

bonitacyjnej, 
  - 18KG - teren drogi krajowej, 
  - 19KD - teren drogi dojazdowej, 
  - 20KDW, 21KDW - tereny dróg wewn�trznych, 
  - E - urz�dzenia elektroenergetyczne 
 

DZIAŁ II 
 

Rozdział 1 
Ustalenia szczegółowe dotycz �ce  

poszczególnych obszarów funkcjonalnych. 
Przeznaczenie terenów. Parametry i wska �niki 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów 

i wska �niki intensywno �ci zabudowy 
 

§ 7. 1. Ustala si� teren projektowanych usług 
turystycznych, maksymalnie do 700 miejsc noclegowych, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 1UT 
 

2. Na terenie o symbolu 1UT, ustala si� nast�puj�ce 
warunki zagospodarowania: 
 
  1) obsługa komunikacyjna terenu z projektowanej drogi 

o symbolu 19KD i ewentualnych dróg wewn�trznych 
wyznaczonych na etapie planu realizacyjnego, 

 
  2) cały obszar nale�y zaprojektowa� jako jedno, 

wewn�trznie spójne zało�enie architektoniczno-
przestrzenne, z zachowaniem poni�szych ustale�, 

 
  3) dopuszcza si� podział terenu dla odr�bnych 

u�ytkowników, pod warunkiem, �e powierzchnia 
terenu nie b�dzie mniejsza ni� 0,5 ha i współczynnik 
maksymalny: 70 miejsc noclegowych/1ha terenu 
i przed podziałem terenu uzyska si� decyzj� 
o �rodowiskowych uwarunkowaniach terenu, 

 
  4) na terenie o symbolu 1UT ustala si� realizacj� obiektu 

podstawowego - usług hotelarskich i obiektów 
uzupełniaj�cych o funkcji rekreacyjno-sportowej np. 
basenu, obiektów SPA itp, domków turystycznych itp. 

 
3. Dla terenu projektowanych usług turystycznych 

ustala si�: 
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  1) współczynnik zabudowy – do 15%, 
  
  2) minimalny współczynnik terenów biologicznie 

czynnych – 60%, 
 
  3) w granicach własno�ci nale�y zapewni� w zale�no�ci 

od funkcji miejsca parkingowe w ilo�ci: 
a) min. 1 miejsce postojowe/ 100 m2 pow. u�ytkowej 

i usługowej, 
b) min. 1 miejsce postojowe/ 20 zatrudnionych. 

 
4. Dla planowanej zabudowy turystycznej ustala si�: 

 
  1) projektowane budynki do 3-kondygnacji nadziemnych, 

ł�cznie z  ostatni� kondygnacj� ukryt� w  dachu 
wysokim, 

 
  2) dach pokryty dachówk� w kolorze ceglastym lub 

materiałem naturalnym (trzcina, gont drewniany), 
 
  3) maksymalna wysoko�� budynków od poziomu terenu 

do kalenicy – do 12 m. 
 
§ 8. 1. Ustala si� tereny projektowanej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj�cej, oznaczone 
na rysunku planu symbolami: 2MN, 3MN. 

 
2. Na terenie o symbolu: 2MN i 3MN, ustala si� 

nast�puj�ce warunki zagospodarowania terenu: 
 
  1) obsługa komunikacyjna przewidziana jest z planowanej 

drogi o  symbolu 19KD i  dróg wewn�trznych, 
wyznaczonych na etapie podziału terenu na działki 
budowlane, 

 
  2) na działkach budowlanych nale�y zabezpieczy� 

potrzeby zwi�zane z  parkowaniem samochodów, 
przyjmuj�c min. 2 miejsca na 1 mieszkanie, 

 
  3) mo�liwo�� realizacji oczek wodnych, z zachowaniem 

obowi�zuj�cych przepisów prawa, 
 
  4) powierzchnia wydzielona pod działk� budowlan� - 

minimum 1 000 m2, 
 
  5) szeroko�� działki – minimum 20 m, 
 
  6) linie zabudowy - min. 6 m od linii rozgraniczaj�cych 

drog� oznaczon� symbolem 19KD, min. 12 m od 
�ciany lasu, inne odległo�ci okre�laj� obowi�zuj�ce 
przepisy prawa budowlanego. 

 
  7) na ka�dej działce budowlanej ustala si�: 

a) wielko�� powierzchni zabudowy budynkami 
w stosunku do powierzchni działki - do 30% 

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki - 60%, 

 
  8) zakazuje si� powstawania tymczasowych obiektów 

budowlanych, 
 
  9) zakazuje si� ogrodze� pełnych i  betonowych 

prefabrykowanych, zaleca si� z siatki ukrytej w zieleni. 
 

3. Ustala si� nast�puj�ce warunki kształtowania 
zabudowy: 
 
  1) forma zabudowy – wolno stoj�ca, 
 

  2) budynki mieszkalne jednorodzinne – 2 kondygnacyjne, 
w tym poddasze; wysoko�� do kalenicy - do 10 m, 
długo�� elewacji frontowych budynków – do 20 m, 
dachy dwuspadowe, o k�cie nachylenia 35 - 45°, 
pokrycie dachów dachówka w odcieniu ceglasto-
czerwonym, 

 
  3) zastosowanie tradycyjnych materiałów wyko�czeniowych: 

tynk w jasnych pastelowych kolorach, drewno, kamie�, 
cegła, dachówka ceramiczna w odcieniu ceglasto-
czerwonym. 
 
§ 9. 1. Ustala si� tereny projektowanej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj�cej, bli�niaczej 
lub szeregowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 
4MNs, 5MNs. 

 
2. Na terenie o symbolu 4MNs i 5MNs, ustala si� 

nast�puj�ce warunki zagospodarowania terenu: 
 
  1) obsługa komunikacyjna przewidziana jest z planowanej 

drogi o  symbolu 19KD i  dróg wewn�trznych, 
wyznaczonych na etapie podziału terenu na działki 
budowlane, 

 
  2) mo�liwo�� realizacji oczek wodnych z zachowaniem 

przepisów prawa, 
 
  3) powierzchnia wydzielona pod działk� budowlan� - 

wolno stoj�c� min. 1 000 m2, pod bli�niacz� – min. 
500m2, pod szeregow� min. 300 m2, 

 
  4) szeroko�� działki - zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej: wolno-stoj�cej min. 20 m, zabudowy 
bli�niaczej: min.15 m, szeregowej: – min. 8 m, 

 
  5) linie zabudowy - min. 6 m od zewn�trznej kraw�dzi 

jezdni drogi oznaczonej symbolem 19KD, gara�e 
i budynki gospodarcze mo�na lokalizowa� na linii 
rozgraniczaj�cej drog�, inne odległo�ci okre�laj� 
obowi�zuj�ce przepisy prawa budowlanego. 

 
3. Na ka�dej z działek budowlanych: 

 
  1) lokalizowa� maksymalnie: jeden obiekt o funkcji 

mieszkaniowej jednorodzinnej i dwa o funkcji 
gospodarczo-gara�owej, 

 
  2) zabezpieczy� potrzeby zwi�zane z parkowaniem 

samochodów, przyjmuj�c min. 1 miejsce na 
1 mieszkanie, 

 
  3) wielko�� powierzchni zabudowy budynkami 

w stosunku do powierzchni działki powinna wynosi� – 
dla zabudowy mieszkaniowej wolno stoj�cej – do 30%, 
bli�niaczej – do 35%, szeregowej – do 45%, 

 
  4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 

w stosunku do powierzchni działek powinien wynosi�: 
dla zabudowy wolno stoj�cej - 60%, bli�niaczej - 50%, 
szeregowej - 40%, 

 
  5) zakazuje si� wznoszenia tymczasowych obiektów 

budowlanych, 
 
  6) zakazuje si� ogrodze� pełnych i betonowych 

prefabrykowanych, zaleca si� ogrodzenia z siatki 
ukrytej w zieleni. 
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4. Ustala si� nast�puj�ce warunki kształtowania 
zabudowy: 
 
  1) forma zabudowy - wolno stoj�ca, bli�niacza lub 

szeregowa, 
 
  2) wyniesienie poziomu parteru ponad teren 

projektowany przy wej�ciu głównym do budynku, nie 
mo�e przekracza� 0,6 m, 

 
  3) planowane budynki mieszkalne: – maksymalna ilo�� 

kondygnacji - 2, w tym poddasze, dachy dwuspadowe 
o k�cie nachylenia 35-45°, pokryte dachówk � 
w odcieniu ceglasto-czerwonym, długo�� elewacji 
frontowych budynków wolno stoj�cych - do 20 m, 
bli�niaczych – 2 x 14 m, szeregowych min. 3 x 8 m, 
wysoko�� do kalenicy - do 10 m, 

 
  4) planowane budynki gospodarcze, gara�owe - parterowe 

z dachami dwuspadowymi o k�cie nachylenia połaci 
dachowych - do 450, długo�� elewacji – do 12 m, 

 
  5) zastosowanie tradycyjnych materiałów wyko�czeniowych: 

tynk w jasnych pastelowych kolorach, drewno, kamie�, 
cegła, dachówka ceramiczna. 

 
§ 10. Ustala si� teren projektowanej zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej, z  dopuszczeniem 
„miastotwórczych” działalno�ci gospodarczych w parterach 
budynków oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i szeregowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 
6MW 
 
  1) podziały nieruchomo�ci na zasadach ogólnych, 

z nast�puj�cymi zastrze�eniami: 
a) zakazuje si� wydzielania działek bez 

bezpo�redniego dost�pu do drogi publicznej' 
b) zakazuje si� wydzielania nieruchomo�ci po obrysie 

budynku, 
c) na terenie nieruchomo�ci musz� znajdowa� si� 

osiedlowe urz�dzenia techniczne przeznaczone do 
obsługi zabudowy, w szczególno�ci �mietniki, itp., 

d) do ka�dej posesji musi zosta� zapewniony 
swobodny dost�p pojazdów uprzywilejowanych, 

e) wymogi, o których mowa w pkt. a, b, c, d, uwa�a 
si� za spełnione równie� wtedy, gdy urz�dzenia 
techniczne oraz dojazd znajduj� si� na działce 
podwórza, stanowi�cej współwłasno�� wła�cicieli 
poszczególnych posesji, 

 
  2) nieprzekraczalne linie zabudowy min. 6 m od 

zewn�trznej kraw�dzi jezdni drogi o symbolu 19KD, 
 
  3) budynki mieszkalne musz� spełnia� nast�puj�ce 

wymagania: 
a) liczba kondygnacji nadziemnych: do 3, ł�cznie 

z poddaszem u�ytkowym, 
b) dachy dwuspadowe, mansardowe, łamane 

dwuspadowe lub płaskie imituj�ce dach wysoki, 
c) pokrycie dachów: dachówka w odcieniu ceglasto-

czerwonym, 
d) wysoko�� budynku: do 12 m, 

 
  4) powierzchnia zabudowy nie mo�e przekracza� 

50%powierzchni obszaru, 
 
  5) ł�czna liczba zlokalizowanych w granicach obszaru 

miejsc postojowych na wolnym powietrzu oraz 
w zamkni�tych gara�ach lub parkingach – 0,7 miejsca 
postojowego / mieszkanie, 

 
  6) w obszarze musi znajdowa� si� plac zabaw dla dzieci 

o powierzchni przynajmniej 400 m2, 
 
7) powierzchnia biologicznie czynna nie mo�e stanowi� 

mniej ni� 25% powierzchni obszaru, 
   
8) ogrodzenia dopuszcza si� w ramach całego konturu 

urbanistycznego, wokół placów zabaw i  parkingów, 
zakazuje si� ogrodze� pełnych i  betonowych 
prefabrykowanych, zaleca si� z siatki ukrytej w zieleni, 

 
  9) w mieszkaniach dopuszcza si� prowadzenie wył�cznie 

nieuci��liwej działalno�ci gospodarczej, 
 
10) w lokalach u�ytkowych na parterze dopuszcza si� 

prowadzenie wył�cznie miastotwórczej działalno�ci 
gospodarczej. 
 
§ 11. 1. Ustala si� teren projektowanej zabudowy 

usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 7U, 8U. 
 

2. Dla terenu o symbolu 7U, 8U, ustala si� 
 
  1) funkcj� usługow�, 
 
  2) projektowane budynki do 3 - kondygnacji nadziemnych, 

w tym poddasze u�ytkowe, k�ty nachylenia połaci 
dachowych: 35°-50°, pokrycie dachów – dachówka 
w odcieniu ceglasto-czerwonym, wysoko�� – do 12 m, 

 
  3) planowane budynki u�yteczno�ci publicznej, powinny 

by� usytuowane od drogi krajowej, w  odległo�ci 
zapewniaj�cej zachowanie, w  zale�no�ci od 
przeznaczenia budynku, dopuszczalnego poziomu 
hałasu i wibracji, okre�lonego w przepisach o ochronie 
�rodowiska, 

 
  4) przy projektowaniu budynków, nale�y stosowa� 

rozwi�zania architektoniczne i  konstrukcyjne 
zapewniaj�ce zabezpieczenia akustyczne przed 
uci��liwym oddziaływaniem hałasu od drogi krajowej, 

 
  5) nieprzekraczalne linie zabudowy - min. 6 m od 

zewn�trznej kraw�dzi jezdni drogi o symbolu 19KD, 
 
  6) w granicach własno�ci nale�y zapewni� w zale�no�ci 

od funkcji miejsca parkingowe w ilo�ci: 
- min. 1 miejsce postojowe/100m2 pow. u�ytkowej 

i usługowej, 
- min. 1 miejsce postojowe / 20 zatrudnionych, 

 
  7) współczynnik zabudowy do 50% powierzchni terenu. 
 

§ 12. 1. Ustala si� teren projektowanej zieleni, pola 
golfowego i urz�dze� rekreacyjno-sportowych, oznaczony 
na rysunku planu symbolem: 9US 

 
2. Dla terenu o symbolu 9US, ustala si�: 

 
1) realizacj� urz�dze� i obiektów rekreacyjno-sportowych, 

obiektów sanitariatu, przebieralni, tymczasowych 
obiektów usługowo-handlowych, obiektów małej 
architektury zwi�zanej z  rekreacj� i sportem oraz 
obiektów infrastruktury technicznej, dróg dojazdowych 
oraz innych obiektów nie wymagaj�cych pozwole� na 
budow�, zieleni urz�dzonej, w tym ogródek jordanowski, 

 
2) zbiorników wodnych po uzyskaniu pozwolenia wodno-

prawnego, 
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  3) projektowane obiekty 1-kondygnacyjne, pokrycie 

dachów – dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym 
lub materiał naturalny np. trzcina, gont drewniany, 

 
  4) współczynnik powierzchni zabudowy do 10% 

powierzchni terenu, 
 
  5) minimalna powierzchnia terenów biologicznie 

czynnych – 70%, 
 
  6) ustala si� wszelkie formy małej architektury, 
 
  7) w zagospodarowaniu działki /terenu przewidzie� 

miejsca postojowe dla samochodów osobowych - min. 
1 miejsce postojowe/ 100 m2 pow. u�ytkowej i usługowej, 
min. 1 miejsce postojowe/ 20 zatrudnionych. 

 
§ 13. 1. Ustala si� teren projektowanej zieleni, 

oznaczony na rysunku planu symbolem: 10ZP. 
 
2. Dla terenu o symbolu 10ZP, ustala si�: 

 
  1) ziele� parkow�, drog� dojazdow�, ci�g pieszy, pieszo-

jezdny, prowadzenie infrastruktury technicznej, 
 
  2) zamiennie dopuszcza si� zalesienie rodzimymi 

gatunkami drzew i krzewów. 
 

§ 14. 1. Ustala si� tereny istniej�cych lasów, 
oznaczone na rysunku planu symbolami: 11ZL i 12ZL 
 

2. Na terenie o symbolu 11ZL i 12ZL, ustala si�: 
 
  1) zachowuje si� istniej�cy las, 
 
  2) gospodark� le�n� prowadzi� zgodnie z przepisami 

o lasach. 
 

§ 15. 1. Ustala si� teren projektowanej zieleni 
izolacyjnej od drogi krajowej, oznaczony na rysunku planu 
symbolem: 13ZI. 
 

2. Na terenie o symbolu 13ZI, ustala si�: 
 
  1) linie rozgraniczaj�ce terenu z pasem drogi krajowej, 

o symbolu 18KG, zostan� u�ci�lone na etapie projektu 
technicznego modernizacji drogi krajowej, 

 
  2) wprowadzenie nasadze� rodzimych gatunków drzew 

i krzewów, dostosowanych do warunków 
agrofizycznych gleby, 

 
  3) mo�liwo�� prowadzenia infrastruktury technicznej 

i drogowej. 
 

§ 16. 1. Ustala si� tereny istniej�cych gruntów rolnych 
III klasy bonitacyjnej, oznaczone na rysunku planu 
symbolami: 14R, 15R, 16R i 17R. 
 

2. Dla gruntów rolnych w konturach o symbolu: 14R, 
15R, 16R i 17R, ustala si�: 
 
  1) ochron� gruntów rolnych III klasy bonitacyjnej, 
 
  2) zmiana przeznaczenia na cele nierolnicze wymaga 

zmiany planu i uzyskania zgody na zmian� ich 
przeznaczenia. 
 

§ 17. 1. Ustala si� teren stanowi�cy poszerzenie linii 
rozgraniczaj�cych drogi krajowej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem 18KG. 
 

2. Dla terenu o symbolu 18KG ustala si�: 
 
  1) szeroko�� pasa drogowego w  liniach 

rozgraniczaj�cych, od osi jezdni – min. 25 m 
 
  2) dopuszcza si� realizacj� obiektów i  urz�dze� 

infrastruktury technicznej (np. zatok autobusowych, 
�cie�ki pieszej i rowerowej) oraz innych obiektów 
zwi�zanych z obsług� drogi krajowej, po uzgodnieniu 
z GDDKiA w Olsztynie, 

 
  3) rezerwuje si� teren pod ewentualne urz�dzenia 

infrastruktury technicznej np. gazoci�g, kolektor 
tłoczny, które nale�y projektowa� po zewn�trznej 
stronie pasa rozgraniczaj�cego drog�; w przypadku 
kolizji z urz�dzeniami drogowymi, Zarz�dcy sieci 
zobowi�zani s� do przebudowy na własny koszt. 

 
§ 18. Wyznacza si� teren drogi dojazdowej, 

oznaczony na rysunku planu symbolem 19KD, dla którego 
ustala si�: 
 
  1) linie rozgraniczaj�ce – min. 10 m, szeroko�� jezdni –  

6 m przy zachowaniu warunków widoczno�ci, 
dopuszcza si� parkowanie w zatokach, 

 
  2) projektowane zjazdów z dróg wewn�trznych na 

terenach przeznaczonych pod zabudow�, 
 
  3) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
 

§ 19. Wyznacza si� teren drogi wewn�trznej, 
dojazdowej, oznaczony symbolem 20KDW, dla którego 
ustala si�: 
 
  1) szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych – min. 8 m, 

jezdni� szeroko�ci min. 5,5 m, 
 
  2) dopuszcza si� parkowanie w zatokach, projektowane 

zjazdy, 
 
  3) prowadzenie infrastruktury technicznej. 
 

§ 20. Wyznacza si� teren drogi wewn�trznej, 
dojazdowej, oznaczony symbolem 21KDW, dla którego 
ustala si�: 
 
  1) szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych – min. 8 m, 

jezdni� szeroko�ci min. 5,5 m, 
 
  2) dopuszcza si� parkowanie w zatokach, projektowane 

zjazdy, 
 
  3) prowadzenie infrastruktury technicznej. 
 

§ 21. Ustala si� tereny urz�dze� elektroenergetycznych, 
oznaczonych symbolem – E. 
 

Rozdział 2 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

 
§ 22. Przestrzeganie obowi�zuj�cych przepisów prawa 

odno�nie zachowania ładu przestrzennego, 
architektonicznego, ochrony warto�ci przyrodniczych. 
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  1) Wszelkie działania projektowe i  realizacyjne 
zabezpieczaj�ce racjonalno�� i ład przestrzenny nale�y 
prowadzi� zgodnie z ustaleniami planu zawartymi  
w § 7-12 niniejszej uchwały, obowi�zuj�cymi normami 
i przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej, 

 
  2) W granicach opracowania planu zakazuje si� 

ogrodze� z prefabrykowanych elementów �elbetowych 
i ogrodze� pełnych bez wzgl�du na rodzaj u�ytych 
materiałów, chyba �e ustalenia planu mówi� inaczej, 

 
  3) Obiekty budowlane nale�y posadawia� z uwzgl�dnieniem 

wysokich stanów wód jez. Niegocin osi�gaj�cych 
rz�dn� 116,50 m npm Kr., 

 
  4) Budynki z pomieszczeniami wymagaj�cymi ochrony 

przed zewn�trznym hałasem i drganiami od strony 
drogi krajowej, nale�y chroni� przed tymi 
uci��liwo�ciami poprzez zachowanie odpowiednich 
odległo�ci od ich �ródeł, usytuowanie i ukształtowanie 
budynku, stosowanie elementów amortyzuj�cych 
drgania oraz osłaniaj�cych i  ekranizuj�cych przed 
hałasem, a  tak�e racjonalne rozmieszczenie 
pomieszcze� w budynku i zapewnienie wymaganej 
izolacyjno�ci przegród zewn�trznych. 

 
Rozdział 3 

Zasady ochrony �rodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

 
§ 23. 1. Zasi�g uci��liwo�ci dla �rodowiska 

prowadzonej działalno�ci gospodarczej, z wył�czeniem 
�rodków i urz�dze� ł�czno�ci elektronicznej, winien 
ogranicza� si� do granic własno�ci obszaru, do którego 
inwestor posiada tytuł prawny, a znajduj�ce si� w nim 
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny by� 
wyposa�one w techniczne �rodki ochrony przed tymi 
uci��liwo�ciami. Przed przyst�pieniem do podziału terenu 
o symbolu 1UT dla odr�bnych wła�cicieli, nale�y 
przeprowadzi� post�powanie w sprawie wydania decyzji 
o �rodowiskowych uwarunkowaniach. 
 

2. Nale�y zabezpieczy� odpływ wód opadowych 
w sposób chroni�cy teren przed erozj� wodn� oraz przed 
zaleganiem wód opadowych. 

 
3. W zakresie ochrony wód powierzchniowych 

i gruntowych ustala si� obowi�zek odprowadzenia 
�cieków z całego terenu do kanalizacji sanitarnej. 
 

4. Dla potrzeb ochrony przed hałasem ustala si�, �e 
obszar opracowania jest terenem przeznaczonym na cele 
zabudowy mieszkaniowej i usługowej, w wyodr�bnionych 
obszarach funkcjonalnych. 

 
5. Zakłada si� gospodark� odpadami stałymi 

w oparciu o gminne słu�by oczyszczania. Gromadzenie 
odpadów w pojemnikach (w wydzielonych miejscach) 
w terenach, gdzie odpady te powstaj�, w tym na 
poszczególnych działkach, z mo�liwo�ci� selektywnej 
zbiórki odpadów, okresowy wywóz odpadów na podstawie 
stosownych umów, na składowisko (docelowo – do 
zakładu unieszkodliwiania odpadów) zgodnie z zasadami 
utrzymania czysto�ci i porz�dku w gminie, wynikaj�cymi 
ze stosownych przepisów miejskich oraz ustawy 
o odpadach. 
 

6. Utrzymywa� minimalny wska�nik terenów 
biologicznie czynnych, okre�lony dla poszczególnych 
obszarów funkcjonalnych. 

 
Rozdział 4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

 
§ 24. 1. Teren obj�ty planem miejscowym nie jest 

obj�ty ochron� konserwatorsk�, nie wyst�puj� na nim 
obiekty zabytkowe i obiekty dóbr kultury współczesnej. 
 

2. Projektowan� zabudow� nale�y dostosowa� do 
tradycyjnej zabudowy historycznej Mazur, pod wzgl�dem 
gabarytów, wysoko�ci budynków, w tym spadku połaci 
dachowych, rodzaju pokrycia - dachówka w odcieniu 
ceglasto-czerwonym, formy architektonicznej i wyko�czenia 
elewacji: jasne tynki, drewno, kamie�, cegła. 
 

3. Na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami - podczas prowadzenia robót budowlanych 
i ziemnych w przypadku ujawnienia przedmiotu, który 
posiada cechy zabytku, nale�y zabezpieczy� okryty 
przedmiot i niezwłocznie powiadomi� Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków Delegatura w Ełku. 
 

Rozdział 5 
Wymagania wynikaj �ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych 
 

§ 25. 1. Ustala si�, �e na obszarze obj�tym planem 
w skład przestrzeni publicznych wchodz� pas drogowy 
o symbolu 19KD. 
 

2. W zale�no�ci od potrzeb ustala si� mo�liwo�� 
wyznaczenia innych terenów przestrzeni publicznych. 
 

Rozdział 6 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegaj �cych ochronie, ustalonych  
na podstawie odr �bnych przepisów 

 
§ 26. 1. Obszar obj�ty planem poło�ony jest 

w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy 
Wielkich Jezior Mazurskich. Obowi�zuj� ustalenia 
rozporz�dzenia Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

2. Na obszarze obj�tym planem nie wyst�puj� tereny 
górnicze, a  tak�e nara�one na niebezpiecze�stwo 
powodzi oraz zagro�one osuwaniem si� mas ziemnych. 
 

Rozdział 7 
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomo �ci obj �tych planem miejscowym 
 
§ 27. Wydzielenie nowych działek wg zasad 

wskazanych w tek�cie planu dla poszczególnych terenów 
funkcjonalnych i  pod warunkiem zapewnienia obsługi 
komunikacyjnej i  obsługi funkcjonalnej zgodnie 
z obowi�zuj�cymi przepisami prawa. 
 

Rozdział 8 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich u �ytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy 

 
§ 28. Teren opracowania przylega do drogi krajowej  

nr 63, w zwi�zku z czym tereny w granicach opracowania, 
mog� by� zagospodarowane wył�cznie po wykonaniu 
podł�czenia do drogi krajowej. 
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Rozdział 9 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej 
 

§ 29. Ustala si� obsług� komunikacyjn� terenu 
z projektowanej drogi publicznej o symbolu 19KD  
oraz z projektowanych dróg dojazdowych wewn�trznych 
o symbolu: 20KDW i 21KDW i  wewn�trznych 
wydzielonych podczas podziałów terenów na działki 
budowlane, stanowi�cych dost�p do drogi krajowej, po 
wykonaniu zjazdu na gruntach Gminy Gi�ycko. 
 

§ 30. 1. Zasilanie w  energi� elektryczn� terenów 
obj�tych opracowaniem, odbywa� si� b�dzie 
z projektowanych słupowych lub kontenerowych stacji 
transformatorowych zasilanych napowietrznymi lub 
kablowymi liniami SN15kV od istniej�cej linii SN15kV, 
przebiegaj�cej w  pobli�u terenu obj�tego projektem. 
Poszczególne obiekty b�d� zasilane liniami 
napowietrznymi lub kablowymi wyprowadzonymi 
z projektowanych stacji transformatorowych. 

 
2. Ostateczna ilo�� stacji transformatorowych i typ linii 

zale�e� b�dzie od zapotrzebowania mocy przez 
wła�cicieli poszczególnych obiektów. 

 
3. Zaleca si� stosowanie kabli energetycznych 

podziemnych. 
 
4. Lokalizacj� nowych linii energetycznych SN 15kV 

oraz nN nale�y przewidywa� na terenach 
ogólnodost�pnych (ci�gi komunikacyjne, granice działek, 
linie rozgraniczaj�ce, itp.). 

 
5. Doprowadzenie energii elektrycznej do 

poszczególnych obiektów nale�y realizowa� na podstawie 
warunków przył�czenia okre�lonych przez ZEB 
Dystrybucja Sp. z o.o. Zakład Sieci Ełk. 
 

6. W przypadku kolizji projektowanych obiektów 
z urz�dzeniami elektroenergetycznymi nale�y je 
przebudowa� i  dostosowa� do projektowanego 
zagospodarowania przestrzennego terenu zgodnie 
z obowi�zuj�cymi normami i przepisami. Dotyczy to 
równie� wykonania odpowiednich obostrze� i uziemie� 
zgodnie z Polsk� Norm� PN-E-05100-1. Warunki 
przebudowy urz�dze� elektroenergetycznych nale�y 
uzyska� w ZEB Dystrybucja Sp. z o.o. Zakład Sieci Ełk. 

 
§ 31. 1. Zaopatrzenie zabudowy w energi� ciepln� do 

ogrzewania budynków – z indywidualnych �ródeł ciepła 
lub z lokalnych sieci ciepłowniczych, w zale�no�ci od 
uwarunkowa� techniczno-ekonomicznych. 
 

2. Indywidualne zaopatrzenie w ciepło z nieemisyjnych 
lub niskoemisyjnych �ródeł ciepła (energia elektryczna, 
gaz, olej itp.). 
 

§ 32. Zaopatrzenie w gaz – docelowo z sieci gazowej 
na warunkach Zarz�dcy sieci. 

 
§ 33. Zaopatrzenie w wod� – ustala si� zaopatrzenie 

terenu obj�tego opracowaniem z uj�cia sieci miejskiej 
„Uj�cie Gajewo na warunkach PWiK w Gi�ycku.  
W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych o symbolu 
6MW nale�y przewidzie� hydrofornie. 

 
§ 34. Odprowadzanie �cieków - kanalizacj� sanitarn� 

do oczyszczalni �cieków w Bystrym na warunkach PWiK 
w Gi�ycku. 

§ 35. 1. Ustala si�, �e wody opadowe odprowadzane 
b�d� do gruntu bezpo�rednio na u�ytkowanych działkach 
z zastosowaniem ułatwiaj�cych to rozwi�za� technicznych 
np. powierzchni przepuszczalnych lub terenów zielonych, 
jednocze�nie przewiduje si� mo�liwo�� odprowadzenia 
wód opadowych z  terenów zanieczyszczonych i  o 
przewa�aj�cej ilo�ci powierzchni utwardzonych do 
kanalizacji deszczowej. 
 

2. Wła�ciciel lub u�ytkownik terenu jest zobowi�zany 
do zachowania powierzchni przepuszczalnych w stopniu 
umo�liwiaj�cym zapewnienie przesi�kania wód 
deszczowych na u�ytkowanym terenie oraz zapewni� 
takie ukształtowanie terenu i zastosowa� takie 
rozwi�zania techniczne uniemo�liwiaj�ce spływ wód na 
grunty s�siednie. 

 
§ 36. Linie telekomunikacyjne w granicach planu 

nale�y projektowa� jako podziemne z rozprowadzeniem 
w pasie drogowym projektowanych dróg lub po terenie 
przeznaczonym pod zabudow�, zgodnie z warunkami 
technicznymi Zarz�dcy sieci. 
 

§ 37. Dopuszcza si� wprowadzenie innych elementów 
uzbrojenia terenu w oparciu o obowi�zuj�ce przepisy bez 
konieczno�ci wprowadzania zmian do planu. 
 

Rozdział 10 
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u �ytkowania terenów 
 

§ 38. Tereny w granicach opracowania planu mog� 
by� realizowane etapowo, po wykonaniu odcinków drogi 
o symbolu 19KD i zapewnieniu dost�pu do drogi krajowej. 
 

Rozdział 11 
Naliczenie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu 

warto �ci nieruchomo �ci w zwi �zku z uchwaleniem 
planu 

 
§ 39. Ustala si� dla poszczególnych terenów 

nast�puj�ce stawki procentowe dla ustalenia opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym . 
 

L.p. Symbol i przeznaczenie terenu 
STAWKA 

PROCENTOWA 
OPŁATY 

1. 1UT - tereny zabudowy usługowej 25 
2. 2MN, 3MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolno stoj�cej 25 

 4MNs, 5MNS - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej, 
bli�niaczej lub wolno stoj�cej 

25 

3. 6MW - tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

25 

4. 7U, 8U - tereny zabudowy usługowej 25 
5. 9US - teren rekreacji i sportu 25 
 

DZIAŁ III 
Przepisy ko �cowe 

 
§ 40. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi  

Gminy Miłki 
 

§ 41. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady Gminy 
Dariusz Ireneusz Górski 
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Zał�cznik nr 1 
do uchwały nr LI/268/2010 
Rady Gminy Miłki 
z dnia 10 listopada 2010 r. 
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Zał�cznik nr 2 
do uchwały nr LI/268/2010 
Rady Gminy Miłki 
z dnia 10 listopada 2010 r. 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza si� 

zgodno�� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowo�ci Ruda z ustaleniami zawartymi 
w Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłki i z ustaleniami zawartymi w zmianie 
Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłki, uchwalonymi uchwał� Nr 267/2010. 
 
 

Zał�cznik nr 3 
do uchwały nr LI/268/2010 
Rady Gminy Miłki 
z dnia 10 listopada 2010 r. 

 
Zgodnie z art. 17 pkt 11 w/w ustawy termin wnoszenia uwag do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wyznaczono do 17 czerwca 2009 r. W wyznaczonym terminie uwag nie wniesiono. 
 
 

Zał�cznik nr 4 
do uchwały nr LI/268/2010 
Rady Gminy Miłki 
z dnia 10 listopada 2010 r. 

 
Zgodnie z art. 17 pkt 11 w/w ustawy termin wnoszenia uwag do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wyznaczono do 17 czerwca 2009 r. W wyznaczonym terminie uwag nie wniesiono. 
W granicach planu w skład przestrzeni publicznych nale��cych do zada� własnych gminy, o których mowa w przepisach 

art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zalicza si� drog� dojazdow� oznaczon� na rysunku 
planu symbolem: 19KD, a w zale�no�ci od potrzeb, ustala si� mo�liwo�� wyznaczenia dodatkowych terenów. 
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UCHWAŁA Nr XLII-396/2010  

Rady Miejskiej w Olsztynku 

z dnia 10 listopada 2010 r. 

 

w sprawie obni �enia �redniej ceny skupu �yta dla celów podatku rolnego na terenie Gminy Olsz tynek 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 136, poz. 969 z pó�n. zm.) Rada Miejska w Olsztynku 
uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. Obni�a si� �redni� cen� skupu �yta ogłoszon� 
w Komunikacie Prezesa Głównego Urz�du 
Statystycznego z dnia 19 pa�dziernika 2010 r. w sprawie 
�redniej ceny skupu �yta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2010 r. (M. P. Nr 76, poz. 960) przyjmowan� 
jako podstaw� obliczenia podatku rolnego w 2011 roku na 

terenie gminy Olsztynek z kwoty 37,64 zł za 1 dt na kwot� 
35,00 zł za 1 dt. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 
Olsztynka 
 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego 
i obowi�zuje od dnia 1 stycznia 2011 r. 
 

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej  
Jan Budzi�ski 

 
 
 
 
 
 
    
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  

Nr 153, poz. 1271 i 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  
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249,  
poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620. 

 


