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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXIII/267/2010 
Rady żminy Małdyty 
z dnia 10 lutego 2010 r. 

 
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. 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 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 
1413) Rada żminy Małdyty postanawia, co nastCpujeŚ 

 
1. Stwierdza siC zgodnoWć miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrCbie geodezyjnym 

Stare Kiełkuty z ustaleniami Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty, 
uchwalonego uchwał> Rady żminy Małdyty Nr XXXIII/266/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. 

 
2. Źo projektu planu nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
3. W zwi>zku z treWci> § 8 pkt 8 uchwały, w granicach planu nie ustala siC zadaM własnych gminy z zakresu infrastruktury 

technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2ŃńŃ 

Rady Gminy Małdyty 

z dnia 10 lutego 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrCbie geodezyjnym 

DziWnity, działki nr: ń54/3, 2ńŃ/ń. 
 

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 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) i 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. 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 123, poz. 803, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada 
żminy Małdyty uchwala, co nastCpujeŚ 

 
§ 1. 1. Uchwala miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego gminy Małdyty w obrCbie geodezyjnym 
ŹziWnity, działki nrŚ 154/3, 210/1, zwany dalej „planem”. 

 
2. Ustalenia planu stanowi> treWć niniejszej uchwały. 
 
§ 2. 1. żranice planu okreWla uchwała Nr XXV/196/09 

Rady żminy Małdyty z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie 
przyst>pienia do sporz>dzenia planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Małdyty w obrCbie geodezyjnym 
ŹziWnity, działki nrŚ 154/3, 210/1. 

 
2. Rysunek planu stanowi zał>cznik Nr 1 do uchwały. 
 
3. Zał>cznik Nr 1 do uchwały, sporz>dzony na mapie 

sytuacyjno-wysokoWciowej w skali 1Ś1000, obowi>zuje 
w nastCpuj>cym zakresie ustaleM planuŚ 
 

  a) granice planu, 
 
  b) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

i zasadach zagospodarowania, 
 
  c) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
 
  d) granice strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska 

archeologicznego, 
 
  e) oznaczeM przeznaczenia terenów na celeŚ               

MN zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ZN - 
zieleni nieurz>dzonej, KŹ - dróg publicznych, KŹW - 
dróg wewnCtrznych KŹJ - ci>gów pieszo-jezdnych. 

 
4. Oznaczenie „zasady cech geometrycznych podziału 

terenu na działki budowlane” stanowi treWć informacyjn> 
rysunku planu. 

 
5. RozstrzygniCcia wymagane przepisami art. 20      

ust. 1  ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym zawiera zał>cznik Nr 2 do uchwały. 
 

§ 3. Ustalenia dotycz>ce przeznaczenia terenu. 
 

     1) 
Oznaczenie 

terenu 
Przeznaczenie terenu 

1MN, 2MN 
zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 
1ZN zieleM nieurz>dzona 
1KD droga publiczna 

1KDW drogi wewnCtrzne 
1KDW ci>gi pieszo-jezdne 
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§ 4. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego: 

 
1. W granicach planu zasady ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego okreWlone s> ustaleniamiŚ 
 
  a) nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 
  b) zasad kształtowania zabudowy. 
 

2. W granicach planu ustala siC nastCpuj>ce 
lokalizacje inwestycji celu publicznego, o których mowa 
w przepisach art. 2 pkt 5  ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, obejmuj>cych roboty 
budowlane w rozumieniu przepisów budowlanychŚ 
 
  a) poszerzenie drogi publicznej powiatowej - na terenie 

oznaczonym symbolem 1 KD. 
 

§ 5. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony Wrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego. 

 
1. W granicach planu maj> zastosowanie przepisy 

ustawy o ochronie przyrody wraz z rozporz>dzeniami 
wykonawczymi do w/w ustawy z tytułu połocenia terenu w 
„Obszarze Chronionego Krajobrazu Kanału źlbl>skiego”. 

 
2. W granicach planu maj> zastosowanie przepisy 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz 
z rozporz>dzeniami wykonawczymi do w/w ustawy z tytułu 
wystCpowania stanowiska archeologicznego w granicach 
planu. Na obszarze oznaczonym jako strefa ochrony 
konserwatorskiej stanowiska archeologicznego prace 
ziemne nalecy prowadzić pod nadzorem archeologicznym 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 
3. Na terenie oznaczonym symbolem 1ZN nie zezwala 

siC na budowC budynków i budowli w rozumieniu 
przepisów budowlanych. 

 
4. Tereny oznaczone w rysunku planu symbolem MN 

s> terenami przeznaczonymi pod zabudowC 
mieszkaniow> w rozumieniu przepisów odrCbnych 
dotycz>cych ochrony przed hałasem. 

 
§ 6. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowyŚ  
 
1. 

Oznaczenie 
terenu 

Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

1MN, 2MN 1. ZabudowC nalecy kształtować jako budynki 
wolnostoj>ce do wysokoWci dwóch kondygnacji, 
z drug> kondygnacj> jako poddaszem 
ucytkowym.  
2. Zadaszenia zabudowy nalecy kształtować 
w formie dachów dwuspadowych lub 
wielospadowych o k>cie nachylenia połaci 
dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego 
budynku w przedziale 30

o
-45

o
.  

3. Ustala siC mocliwoWć lokalizacji budynku 
gospodarczo-garacowego o wysokoWci jednej 
kondygnacji. Zadaszenia nalecy kształtować jak 
w pkt 2.  
4. Maksymaln> powierzchniC zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki ustala siC 
w wielkoWci 15 %.  
5. Minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej w stosunku do powierzchni działki ustala 
siC w wielkoWci 60%. 

 

2. Nieustalone w planie warunki zabudowy 
i zagospodarowania terenu reguluj> (odpowiednio) 
właWciwe przepisy budowlane. 

 
§ 7. Ustalenia dotycz>ce zasad podziału 

nieruchomoWci na działki budowlane. 
 
1. W granicach planu podziały nieruchomoWci na 

działki budowlane powinny spełniać warunki okreWlone dla 
działki budowlanej przepisami art. 2 pkt 12 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz 
z ustaleniami i rysunkiem planu. 

 
2. Minimaln> powierzchniC dla działki budowlanej 

ustala siC w wielkoWci 1800 m2
. 

 
3. W granicach planu na w/w działkach budowlanych 

zezwala siC na zabudowC w iloWci jednego budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego i  jednego budynku 
gospodarczo-garacowego. 

 
§ 8. Ustalenia dotycz>ce zasad budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej. 
 
1. Drogi i ci>gi komunikacyjne. 

 

Oznaczenie 
terenu 

Funkcja 
komunikacyjna 

Klasa 
techniczna 

SzerokoWć pasa 
drogowego 

w liniach 
rozgraniczaj>cych 

1 KD 

teren na 
poszerzenie 
drogi 
publicznej 

L 15 m 

1KDW 
droga 
wewnCtrzna 

- 10 m 

1KDJ 
ci>g pieszo-
jezdny 

- 6 m 

 
2. Dla terenu w granicach planu zewnCtrzny układ 

komunikacyjny stanowi powiatowa droga publiczna. 
 
3. W przypadku budowy sieci gazowych nalecy 

wykonać je na warunkach okreWlonych właWciwymi 
przepisami odrCbnymi. 

 
4. W granicach planu: 

 
  a) kacda z działek budowlanych przeznaczonych pod 

zabudowC budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi 
powinna mieć zapewnion> mocliwoWć przył>czenia 
uzbrojenia działki lub bezpoWrednio budynku do 
zewnCtrznych sieciŚ wodoci>gowej, kanalizacji 
sanitarnej i elektroenergetycznej, 

 
  b) zaopatrzenie w ciepło kacdej z działek budowlanych 

przeznaczonych na pobyt ludzi nalecy zapewnić 
z indywidualnych ekologicznych aródeł ciepła lub 
przez przył>czenie do sieci gazowej, o której mowa 
w punkcie 3, 

 
  c) zaopatrzenie w wodC nalecy realizować z miejskiej 

sieci wodoci>gowej. Nie zezwala siC na indywidualne 
ujCcia wody, 

 
  d) wody opadowe nalecy odprowadzić na teren 

nieutwardzony działek budowlanych (alternatywnie 
zezwala siC na inne rozwi>zania zgodne z warunkami 
okreWlonymi przepisami prawa wodnego 
i budowlanego). Wody opadowe z placów 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 47   Poz. 801 
 

- 2794 - 

utwardzonych nalecy podczyszczać w urz>dzenia 
przed wprowadzeniem ich do rowu melioracyjnego, 

 
  e) w granicach planu linie telekomunikacyjne nalecy 

projektować jako podziemne z rozprowadzeniem 
w terenach przeznaczonych pod ci>gi komunikacyjne. 
Źopuszcza siC lokalizacjC sieci i urz>dzeM 
infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach 
przeznaczonych pod zabudowC. W przypadku kolizji 
projektowanych obiektów z istniej>cymi urz>dzeniami 
telekomunikacyjnymi nalecy je przebudować 
i dostosować do projektowanego zagospodarowania 
zgodnie z właWciwymi obowi>zuj>cymi przepisami, 
normami i warunkami przebudowy. 

 
5. Odprowadzenie Wcieków z terenu w granicach planu 

nastCpuje przez przył>czenie sieci kanalizacji sanitarnej 
zrealizowanej w w/w terenie do gminnej sieci kanalizacji 
sanitarnej. Do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji 
sanitarnej ustala siC odprowadzenie Wcieków do 
zbiorników bezodpływowych. W momencie wybudowania 
sieci kanalizacji sanitarnej jest nakaz bezwzglCdnego 
podł>czenia siC do w/w sieci i likwidacja zbiorników 
bezodpływowych. 

 
6. Zasady przył>czeM do sieci, o których mowa 

w punktach: 3 i 4 a) powinny być okreWlone w stosownych 
warunkach technicznych, wydawanych na podstawie 
przepisów odrCbnych. 

 
7. W granicach planu ustala siC mocliwoWć lokalizacji 

sieci infrastruktury technicznej w granicach działek 
budowlanych. 

 
8. W granicach planu nie ustala siC inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, nalec>cych do zadaM 
własnych gminy. 

 
§ 9. Ustalenia dotycz>ce stawek z tytułu art. 36       

ust. 4 ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym: 
 

Oznaczenie terenu Stawka w % 
1MN, 2MN 1,00 

1ZN 1,00 
1KD 1,00 

1KDW 1,00 
1KDJ 1,00 

 
§ 10. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi żminy 

Małdyty. 
 

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w cycie po 30 dniach od 
daty jej ogłoszenia w Źzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Źzienniku UrzCdowym 
Województwa WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>ca Rady żminy 
Krystyna Sobolewska 
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXIII/268/2010 
Rady żminy Małdyty 
z dnia 10 lutego 2010 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXIII/268/2010 
Rady żminy Małdyty 
z dnia 10 lutego 2010 r. 

 
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. 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 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 
1413) Rada żminy Małdyty, postanawia co nastCpujeŚ 

 
1. Stwierdza siC zgodnoWć miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrCbie ŹziWnity, 

działki nrŚ 154/3,210/1 z ustaleniami Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty, 
uchwalonego uchwał> Rady żminy Małdyty Nr XXXIII/266 /2010 z dnia 10 lutego 2010 r. 

 
2. Do projektu planu nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
3. W zwi>zku z treWci> § 8 pkt 8 uchwały w granicach planu nie ustala siC inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

nalec>cych do zadaM własnych gminy, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
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UCHWAŁA Nr XXXVII/234/ńŃ 

Rady Gminy Lidzbark WarmiMski 
z dnia 12 lutego 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystoWci i porz>dku na terenie Gminy Lidzbark WarmiMski. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z dnia 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1816; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z dnia 
2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 
4 ustawy z dnia 13 wrzeWnia 1996 r. o utrzymaniu 
czystoWci i porz>dku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, 
poz. 2080 z póan. zm.) po zasiCgniCciu opinii 
PaMstwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego 
w Lidzbarku WarmiMskim uchwala siC co nastCpujeŚ 

 
§ 1. 1. Ustala siC regulamin utrzymania czystoWci 

i porz>dku na terenie żminy Lidzbark WarmiMski zwany 
dalej „regulaminem”. 
 

2. Regulamin okreWla, szczegółowe zasady utrzymania 
czystoWci i porz>dku na terenie żminy Lidzbark 
WarmiMski. 
 

Rozdział I 
Wymagania w zakresie utrzymania czystoWci 

i porz>dku na terenie nieruchomoWci połoconych 
w obrCbie Gminy Lidzbark WarmiMski 

 
§ 2. WłaWciciele nieruchomoWci zobowi>zani s> do 

utrzymania czystoWci i porz>dku na terenie nieruchomoWci 
zgodnie z art. 5 ustawy, a w szczególnoWci doŚ 
 
  a) wyposacenia nieruchomoWci w urz>dzenia słuc>ce do 

gromadzenia odpadów stałych i płynnych - 
w przypadku, gdy nieruchomoWć połocona jest na 
terenie nie uzbrojonym w kanalizacjC sanitarn>ś 

 

  b) gromadzenia w w/w urz>dzeniach odpadów 
i biec>cego ich usuwania przez odpowiednie 
przedsiCbiorstwo wywozoweś 

 
  c) utrzymywania w/w urz>dzeM w takim stanie sanitarnym 

i technicznym, aby korzystanie z nich nie powodowało 
zagrocenia dla zdrowia ucytkowników. Obowi>zek ten 
dotyczy takce utrzymywania ich w czystoWci 
i systematycznego dezynfekowania; 

 
  d) prowadzenia w opisanym nicej zakresie selektywnego 

zbierania i przekazywania do odbioru nastCpuj>cych 
strumieni odpadów komunalnychŚ 
- odpadów opakowaniowych ze szkła, 
- odpadów opakowaniowych z papieru i tektury, 
- odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, 
- odpadów biodegradowalnych, 
- odpadów niebezpiecznych wysegregowanych 

z odpadów komunalnych, 
- odpadów wielkogabarytowych, zucytego sprzCtu 

elektrycznego i elektronicznego, zucytych baterii 
i zucytych akumulatorów, 

- odpadów budowlanych z remontów. 
 
  e) oczyszczania ze Wniegu, lodu, błota i innych 

zanieczyszczeM z chodników połoconych wzdłuc 
nieruchomoWci, przy czym za taki chodnik uznaje siC 
wydzielon> czCWć drogi publicznej słuc>c> dla ruchu 
pieszego połocon> bezpoWrednio przy granicy 
nieruchomoWciś 

 
  f) usuwania na biec>co nawisów Wniegowych i sopli 

lodowych z dachów, gzymsów i balkonów 
znajduj>cych siC nad terenem publicznym. 

 


