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stypendium, według wzoru stanowi>cego zał>cznik 
nr 1 do Regulaminu,” 

2. w § 2 ust. 2, pkt 2 po wyrazie „zaWwiadczenie” 
dodaje siC „lub oWwiadczenie”, 

3. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Wniosek o przyznanie stypendium nalecy 
składać w Miejsko-Gminnym OWrodku Pomocy 
Społecznej w Młynarach w terminie do 15 wrzeWnia 
danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy 
kolegium – do 15 paadziernika danego roku 
szkolnego”, 

4. 4. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Warunkiem ubiegania siC przez wnioskodawcC 
o przyznanie zasiłku jest złocenie wniosku do 

Miejsko-Gminnego OWrodka Pomocy Społecznej 
w Młynarach o przyznania zasiłku.” 

 
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza siC Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Młynary. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego, z moc> obowi>zuj>c> od 
1 wrzeWnia 2011 r. 

 
Przewodnicz>cy Rady Miejskiej 

Grzegorz Boll 
 

 

2471 

UCHWAŁA Nr XI/3/2011 

Rady Miejskiej w Mr>gowie 

z dnia 29 wrzeWnia 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów terenu 

WródmieWcia w Mr>gowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich. 
 

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, 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, z 
2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, 
poz. 230) 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 2007 r. Nr 127, 
poz. 880, z 2008 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 149, 
poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871, z 2011 r. Nr 32, 
poz. 159) i Uchwały Nr XXXVII/7/2009 Rady Miejskiej w 
Mr>gowie z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentów terenu WródmieWcia w Mr>gowie jako 
obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich, Rada Miejska w 
Mr>gowie uchwala, co nastCpujeŚ 

 
Rozdział I. 

Ustalenia wstCpne 
 

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoWci ze studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Mr>gowo uchwala siC zmianC 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentów terenu WródmieWcia w Mr>gowie jako obszaru 
koncentracji usług ogólnomiejskich, zwan> dalej planem. 

 
2. Plan składa siC z nastCpuj>cych elementów 

podlegaj>cych uchwaleniu i opublikowaniu: 
  1) ustaleM planu stanowi>cych treWć niniejszej uchwałyś 
  2) rysunku planu w skali 1:1000 stanowi>cego zał>cznik 

nr 1; 
  3) rozstrzygniCcia o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu stanowi>cego zał>cznik nr 2; 
  4) rozstrzygniCcia o sposobie realizacji zapisanych 

rozstrzygniCć w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych miasta oraz zasadach ich finansowania 
stanowi>cych zał>cznik nr 3. 

 
§ 2. 1. Ustala siC nastCpuj>c> interpretacjC ucytych 

symboli i pojCćŚ 
  1) obowi>zuj>ca linia zabudowy - jest to linia wyznaczona 

na rysunku planu wzdłuc której obowi>zuje 
usytuowanie jednej z elewacji budynku bez mocliwoWci 
cofniCcia budynku w gł>b działki. LiniC t> mog> 
przekraczać, wykusze, nadwieszenia i zadaszenia 
tych obiektów powycej poziomu parteru nie wiCcej nic 
1,30 m; 

  2) nieprzekraczalna linia zabudowy - jest to linia 
wyznaczona na rysunku planu, której nie moce 
przekraczać caden element obiektu budowlanego; linia 
ta nie obowi>zuje sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej; 

  3) teren - oznacza teren o okreWlonym przeznaczeniu i 
zasadach zagospodarowania który został wyznaczony 
na rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi, posiada 
oznaczenie, symbol literowy, numer porz>dkowy oraz 
przepisane ustalenia w niniejszej uchwale; 

  4) adaptacja zabudowy - dopuszczenie wykonania 
wszelkich prac budowlanych na istniej>cych obiektach 
budowlanych, zgodnie z ustaleniami planu; w 
przypadku zabudowy zabytkowej, obowi>zuj> zapisy 
ustaleM ogólnych i szczegółowych planu dotycz>ce 
ochrony zabytkówś 

  5) szyld - za szyld uwaca siC jednostronny, płaski znak 
zawieraj>cy wył>cznie logo i nazwC firmy, informacje o 
rodzaju prowadzonej działalnoWciś 

  6) reklama - za reklamC uwaca siC płaskie znaki oraz 
przestrzenne instalacje, w tym ekrany LED, zwi>zane 
w promowaniem działalnoWci gospodarczej, nie 
bCd>ce szyldami; 

  7) zabudowa Wródmiejska - nalecy przez to rozumieć 
zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze 
funkcjonalnego WródmieWcia, s> to tereny zabudowy 
mieszkalno-usługowej bez okreWlenia funkcji 
podstawowej; 
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  8) usługi Wródmiejskie - s> to usługi o nieuci>cliwym 
charakterze takim jak handel, gastronomia, 
administracja, bankowoWć, placówki informacji 
turystycznej itp. 

 
2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu a nie 

zdefiniowane powycej nalecy rozumieć zgodnie z ogólnie 
obowi>zuj>cymi przepisami prawa, Polskimi Normami, a 
wobec ich braku zgodnie z ich ogólnym znaczeniem 
słownikowym. 

 
§ 3. 1. Plan okreWla nastCpuj>ce rodzaje 

przeznaczenia terenu: 
  1) teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem U; 
  2) teren zabudowy Wródmiejskiej oznaczony symbolem 

MUS; 
  3) teren placu miejskiego oznaczony symbolem UK; 
  4) teren drogi publicznej klasy lokalnej oznaczony 

symbolem KDL; 
  5) teren drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczony 

symbolem KDD; 
  6) teren przejWcia pieszego oznaczony symbolem KXX. 
 

Rozdział II. 
Ustalenia ogólne 

 
§ 4. Rysunek planu obowi>zuje w nastCpuj>cym 

zakresie: 
1. Granice terenów objCtych planem. 
2. Linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu lub rócnych zasadach zagospodarowania. 
3. Obowi>zuj>ce linie zabudowy. 
4. Nieprzekraczalne linie zabudowy. 
5. Oznaczenia ci>gu pieszego. 
6. Oznaczenia wewnCtrznego ci>gu komunikacji 

kołowej. 
7. Skala rysunku planu okreWlona w formie liczbowej i 

liniowej. 
8. Oznaczenia terenów składaj>ce siC z liczb, liter, 

które okreWlaj>Ś 
  1) kolejny porz>dkowy numer terenu okreWlonego liniami 

rozgraniczaj>cymi - oznaczenia cyfrowe; 
  2) symbol przeznaczenia - oznaczenie literowe jak w § 3. 
 

§ 5. Zasady kształtowania ładu przestrzennego: 
 

1. Ustala siC nastCpuj>ce zasady umieszczania reklam 
i szyldówŚ 
  1) zakaz lokalizacji reklam wolno stoj>cychś 
  2) konstrukcja szyldu lub reklamy nie moce siCgać dalej 

nic na 0,12 m od lica budynku; w przypadku szyldów 
na wysiCgniku prostopadłym do lica budynku, 
zewnCtrzna krawCda szyldu nie moce wystawać poza 
WcianC na odległoWć wiCksz> nic 1,5 m; 

  3) szyldy i reklamy sytuować ponicej pasa okiennego 
pierwszego piCtra i powycej górnej krawCdzi otworów 
okiennych parteru; 

  4) wyklucza siC stosowanie oWwietlenia pulsacyjnego 
szyldów i reklam oraz szyldów i reklam emituj>cych 
pulsuj>ce Wwiatłoś 

  5) dopuszcza siC instalacjC ekranów LED o powierzchni 
nie przekraczaj>cej 6,0 m

2
 pod warunkiem 

wkomponowania ekranu w elewacjC budynku oraz 
spełnienia warunku ust. 1, pkt 2); montac ekranu LED 
na budynku jest uwarunkowany usuniCciem 
pozostałych reklam z budynku; 

  6) reklamy i znaki graficzne, umieszczone na markizach, 
namiotach i parasolach nie bCd> uznawane za szyldy i 
reklamy, pod warunkiem, ce bCd> umieszczone płasko 

na ich powierzchni, nie bCd> emitować Wwiatła i nie 
bCd> wykraczać poza ich obrys; 

  7) dopuszcza siC umieszczanie okazjonalnych, reklam w 
formie bannerów i przenoWnych noWników 
informacyjnych zwi>zanych z okolicznoWciowymi 
imprezami, na okres nie dłucszy nic 21 dni. 

 
2. Na całym terenie objCtym miejscowym planem 

dopuszcza siC realizacjC inwestycji celu publicznego, 
zwi>zanych z infrastruktur> techniczn>. 

 
3. Na całym terenie planu dopuszcza siC lokalizacjC 

budynków na granicach działek, z uwzglCdnieniem 
obowi>zuj>cych i nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

 
§ 6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
 
1. Tereny objCte opracowaniem s> połocone poza 

obszarami chronionymi na podstawie przepisów o 
ochronie przyrody. 

 
2. Zgodnie z przepisami ustawy prawo ochrony 

Wrodowiska, dotycz>cymi norm hałasu i drgaM, 
przeznaczenie terenu wymienione w § 3 ust. 1 pkt 2) 
zalicza siC do terenów zabudowy mieszkalno-usługowej. 

 
§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
 
1. Cały obszar planu objCty jest wpisem do rejestru 

zabytków nieruchomych na podstawie decyzji z                 
20 wrzeWnia 1960 r. oraz decyzji z 13 maja 1992 r. 
Przedmiot i zakres ochrony obszaru i połoconych na nim 
obiektów okreWlony jest w decyzjach o wpisie do rejestru 
zabytków. 

 
2. Na obszarze opracowania planu znajduj> siC 

budynki wpisane do rejestru zabytków, oznaczone na 
rysunku planu. 

 
3. Zgodnie z przepisami odrCbnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków, dla obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków istnieje obowi>zek uzyskania pozwolenia 
wojewódzkiego konserwatora zabytków na dokonywanie 
podziałów geodezyjnych oraz zmianC sposobu 
korzystania z zabytku. Obowi>zek ten dotyczy równiec 
prowadzenia wszelkich prac budowlanych i 
konserwatorskich przy obiektach i na terenach 
zabytkowych oraz w ich bezpoWrednim otoczeniu. 

 
4. Na całym obszarze planu obowi>zuj>Ś 

  1) pełna ochrona zachowanej zabytkowej struktury 
ubranistyczno-architektonicznej (ochrona 
historycznego układu i geometrii ulic i placów, 
zachowanie szerokoWci ulic i kształtów placów 
wyznaczonych historycznymi liniami zabudowy, 
ochrona i zachowanie historycznych podziałów 
parcelacyjnych i historycznego sposobu zabudowy 
działek, zachowanie wnCtrz urbanistycznych i zieleni); 

  2) pełna ochrona obiektów zabytkowych, której przedmiot 
stanowi>Ś 
- kształt i rodzaj pokrycia dachów, 
- pierwotna artykulacja i wykoMczenie elewacji (w tym 

stolarki otworowej jako jednego z elementów 
wykoMczenia), 

- historyczne wykoMczenie wnCtrzś 
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  3) zachowanie, wzglCdnie odtworzenie, nawierzchni ulic, 
placów, dziedziMców i zaułków w nawi>zaniu do 
historycznej nawierzchni i jej graficznego układuś 
obowi>zuje stosowanie tradycyjnego materiału w 
postaci kamienia naturalnego; 

  4) zakaz dokonywania zmian w budynkach zabytkowych, 
które mogłyby doprowadzić do utraty wartoWci 
zabytkowej - wyburzania, nadbudowy, zmian kształtu 
dachu, zmian rodzaju pokrycia dachowego oraz 
przebudowy obiektów. Dopuszcza siC prace 
adaptacyjne obiektów uwzglCdniaj>ce walory 
zabytkowe, dokonane na podstawie zaleceM 
konserwatorskich oraz wynikaj>ce z informacji 
zdobytych na podstawie badaM naukowych i 
konserwatorskich obiektu; 

  5) prowadzenie remontów budynków zabytkowych w 
sposób umocliwiaj>cy zachowanie walorów 
historycznych elewacji, jej detalu architektonicznego, 
rodzaju wykoMczenia, rodzaju materiałów 
budowlanych; 

  6) wymóg usuwania drzew i krzewów po uzyskaniu 
zezwolenia właWciwego wojewódzkiego konserwatora 
zabytkówś 

  7) zasada lokalizacji nowej zabudowy z uwzglCdnieniem 
historycznych podziałów na parcele, historycznej 
głCbokoWci zabudowy, historycznych linii zabudowy. 

 
5. Na obszarze planu znajduj> siC obiekty wpisane do 

miejskiej ewidencji zabytków, objCte w planie ochron>. 
 
6. Przedmiotem ochrony obiektów wpisanych do 

ewidencji zabytków jest ich zewnCtrzny wygl>d - 
ukształtowanie bryły, opracowanie elewacji (forma i układ 
otworów, detal architektoniczny) oraz inne elementy 
decyduj>ce o zachowaniu ich historycznego charakteru, 
jak: wykoMczenie Wcian zewnCtrznych, pokrycie dachu. 
Zakazuje siC nadbudowy oraz przebudowy, która 
negatywnie wpłynie na wygl>d i czytelnoWć bryły. Zakazuje 
siC zmian kształtu dachu i zmiany rodzaju historycznego 
pokrycia dachowego. Wobec obiektów objCtych ochron> 
konserwatorsk> (budynków ewidencyjnych) obowi>zuje 
uzgodnienie wszelkich robót budowlanych z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. 

 
7. Inwestycje budowlane w obrCbie nawarstwieM 

kulturowych starego miasta nalecy poprzedzić 
ratowniczymi badaniami archeologicznymi, a w zalecnoWci 
od ich wyników takce wyprzedzaj>cymi, kompleksowymi 
badaniami archeologiczno-architektonicznymi. Na badania 
te nalecy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

 
8. Inwestycje infrastrukturalne w obrCbie nawarstwieM 

kulturowych starego miasta prowadzić nalecy pod stałym 
nadzorem archeologicznym. 

 
§ 8. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
 
1. Za przestrzenie publiczne uznaje siC teren placu 

miejskiego oznaczony symbolem UK oraz tereny dróg 
publicznych oznaczone symbolami KDL i KDD. 

 
2. Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów 

przestrzeni publicznej zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi. 

 
§ 9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWci oraz podziału nieruchomoWci objCtych 
planem miejscowym: 

 
1. W planie nie wyznacza siC terenów przeznaczonych 

do scalenia i podziału nieruchomoWci. 
 
2. W przypadku przeprowadzenia procedury scalenia i 

podziału nieruchomoWci, powierzchnia działek 
budowlanych, bCd>cych wynikiem tej procedury nie moce 
być mniejsza nic 100 m

2
. 

 
3. Powycsze parametry stanowi> równiec minimalne 

dopuszczalne parametry przy podziałach nieruchomoWci. 
 
4. Parametry podziałów nie obowi>zuj> dla działek 

wydzielanych w całoWci pod drogi, elementy infrastruktury 
technicznej, urz>dzenia budowlane oraz działek 
wydzielanych na poprawC zagospodarowania terenów 
s>siednich. 

 
§ 10. Zasady modernizacji, budowy i rozbudowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
 
1. W zakresie komunikacji ustala siCŚ zmiana 

segregacji ruchu jak w ustaleniach szczególnych. 
 
2. W zakresie zaopatrzenia w wodC ustala siC 

zaopatrzenie w wodC z sieci miejskiej. 
 
3. W zakresie gospodarki Wciekowej ustala siC nakaz 

odprowadzania Wcieków sieci> kanalizacji sanitarnej do 
miejskiej oczyszczalni Wcieków. 

 
4. W zakresie kanalizacji deszczowej ustala siC 

odprowadzanie wód opadowych kanalizacj> deszczow>. 
 
5. W zakresie zasilania w energiC elektryczn> ustala 

siC zasilenie w energiC elektryczn> zabudowy sieci> 
podziemn> nn z najblicszej stacji transformatorowej; 
  1) istniej>c> liniC energetyczn> koliduj>c> z przyszł> 

zabudow> nalecy przebudowaćś 
  2) dopuszcza siC lokalizacjC trafostacji w miarC potrzeb 

zgodnie z przepisami odrCbnymi z zapewnieniem 
dojazdu. 

 
6. W zakresie gospodarki cieplnej ustala siCŚ 

  1) zaopatrzenie w ciepło ze zbiorczych aródeł ciepła. 
 

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siCŚ 
  1) docelowo zaopatrzenie w gaz ziemny z sieci zbiorczej; 
  2) dla sieci gazowej, rezerwuje siC miejsce w pasach 

drogowych, pod chodnikami. 
 

8. W zakresie gospodarki odpadami ustala siCŚ 
  1) zasady zgodne z regulaminem uchwalonym w oparciu 

o ustawC z dnia 13 wrzeWnia 1996 roku o utrzymaniu 
czystoWci i porz>dku w gminach (Dz. U. z 2005 r.            
Nr 236 poz. 2008 z póaniejszymi zmianami) 
stanowi>cymi akt prawa miejscowego; 

  2) wszystkie odpady nalecy gromadzić w sposób 
selektywny. 

 
Rozdział III. 

Ustalenia szczegółowe 

 
§ 11. Ustalenia szczegółowe dotycz>ce 

poszczególnych terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczaj>cymi. 
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Symbol terenu 
wydzielonego 

liniami 
rozgrani-
czaj>cymi 

Ustalenia 

1U 1. Przeznaczenie - teren zabudowy usługowej 
Wródmiejskiej.  
 2. Inwestowanie na zasadach konserwatorskich - 
zgodnie z § 7.  
 3. Dopuszcza siC wydzielanie lokali mieszkalnych, nie 
mog> one jednak przekraczać 20 % powierzchni 
ucytkowej budynku.  
 4. Obowi>zuj>ca linia zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu.  
 5. DostCpnoWć komunikacyjna terenu z drogi 01KDL. 

2UK 1. Przeznaczenie - teren placu miejskiego.  
 2. Na terenie dopuszcza siC organizacjC imprez 
masowych.  
 3. Zasady zagospodarowania terenu:  
 1) zakaz lokalizacji budynkówś  
 2) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych jeWli nie s> to 
obiekty zwi>zane z organizacj> imprezś  
 3) w programie zagospodarowania terenu nalecy m. in. 
uwzglCdnićŚ  
 - realizacjC posadzki całego terenu w jednym poziomie,  
 - formC posadzki zgodn> z wytycznymi 
konserwatorskimi,  
 - lokalizacjC na całym terenie obiektów małej architektury 
oraz elementów mog>cych stanowić wyrócniki 
podkreWlaj>ce charakter miejskiego placu np. w formie 
rzeab i instalacjiś  
 - zieleM urz>dzon>.  
 4) dopuszcza siC lokalizacjC miejsc parkingowych wzdłuc 
wewnCtrznego ci>gu komunikacji kołowej,  
 5) dopuszcza siC budowC parkingu podziemnego pod 
powierzchni> placu dostCpnego z drogi 03KDD. 

3MUS 1. Przeznaczenie - teren zabudowy Wródmiejskiejś  
 2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
jak w § 7.  
 3. Zasady kształtowania zabudowyŚ  
 1) adaptuje siC istniej>c> zabudowC, dla zabudowy 
adaptowanej i nowej z wył>czeniem budynku 
zabytkowego obowi>zuj> nastCpuj>ce parametryŚ  
 - wysokoWć zabudowy do trzech kondygnacji naziemnych 
w tym ucytkowe poddasze,  
 - w pierzei placu Kajki dopuszcza siC budynki o 
wysokoWci do czterech kondygnacji w tym ucytkowe 
poddasze,  
 - dachy dwuspadowe, symetryczne, o k>cie nachylenia 
połaci 35 º do 45 º lub mansardowe kryte dachówk> 
ceramiczn> w kolorze ceglastej czerwieni lub materiałem 
o zbliconych walorach estetycznych w kolorze naturalnej 
dachówki,  
 - elewacje budynków od strony dróg 01KDL i 03KDD 
nalecy projektować jako uprzywilejowane z 
zastosowaniem materiałów o wysokim standardzie.  
 4. Zasady zagospodarowania terenu:  
 1) powierzchnia zabudowy nie moce przekraczać 80 % 
powierzchni terenu,  
 2) powierzchnia biologicznie czynna nie moce być 
mniejsza nic 10 % powierzchni terenu,  
 3) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu,  
 4) dostCpnoWć komunikacyjna terenu z drogi 03KDD oraz 
drogi dojazdowej połoconej przy południowej granicy 
opracowania.  
 5. Zasady uzbrojenia w infrastrukturC techniczn> jak w  
§ 10. 

4MUS 1. Przeznaczenie - teren zabudowy Wródmiejskiej.  
 2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
jak w § 7.  
 3. Zasady kształtowania zabudowyŚ  
 1) adaptuje siC istniej>c> zabudowC, dla zabudowy 
adaptowanej i nowej z wył>czeniem budynku 
zabytkowego obowi>zuj> nastCpuj>ce parametryŚ  
 - wysokoWć zabudowy do trzech kondygnacji naziemnych 
w tym poddasze ucytkowe,  
 - dachy dwuspadowe, symetryczne, o k>cie nachylenia 
połaci 35 º do 45 º lub mansardowe kryte dachówk> 
ceramiczn> w kolorze ceglastej czerwieni lub materiałem 
o zbliconych walorach estetycznych w kolorze naturalnej 
dachówki,  
 - elewacje budynków od strony drogi 02KDD nalecy 
projektować jako uprzywilejowane z zastosowaniem 

materiałów o wysokim standardzie.  
 4. Zasady zagospodarowania terenu:  
 1) powierzchnia zabudowy nie moce przekraczać 50 % 
powierzchni działki budowlanej,  
 2) powierzchnia biologicznie czynna nie moce być 
mniejsza nic 20 % powierzchni działki budowlanej,  
 3) obowi>zuj>ca linia zabudowy w pierzei drogi 02KDD,  
 4) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu,  
 5) miejsca postojowe zapewnić na terenach własnych 
działek budowlanych w iloWciŚ  
 - dla lokali mieszkalnych 1,5 miejsca parkingowego na 
lokal,  
 - dla lokali usługowych 3 miejsca parkingowe na lokal,  
 6) dopuszcza siC wprowadzenie drogi wewnCtrznej 
gospodarczej szerokoWci minimum 4,5 m południowej 
czCWci terenu w celu umocliwienia dostCpnoWci 
komunikacyjnej do działek.  
 7) dostCpnoWć komunikacyjna terenu z drogi 02KDD.  
 5. Zasady uzbrojenia w infrastrukturC techniczn> jak w   § 10. 

5MUS 
6MUS 
7MUS 

1. Przeznaczenie - tereny zabudowy Wródmiejskiej.  
 2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
jak w § 7.  
 3. Na terenach dopuszcza siC wył>cznie lokalizacjC 
elementów przynalecnych do budynków zlokalizowanych 
poza granicami planu oraz obiektów wymienionych w § 5 
ust. 2.  
 4. Pozostał> czCWć terenu urz>dzać jako element 
chodnika. 

01KDL 1. Przeznaczenie - teren drogi publicznej klasy lokalnej 
(uliceŚ Ratuszowa i Mały Rynek).  
 2. Zasady zagospodarowania:  
 1) adaptuje siC istniej>c> funkcjC,  
 2) dopuszcza siC lokalizacjC miejsc postojowych. 

02KDD 1. Przeznaczenie - teren drogi dojazdowej pieszo jezdnej.  
 2. SzerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych jak na rysunku 
planu. 

03KDD 1. Przeznaczenie - teren drogi publicznej, klasy 
dojazdowej.  
 2. Zasady zagospodarowania terenu:  
 1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych jak na rysunku 
planu;  
 2) dopuszcza siC lokalizacjC miejsc postojowych. 

04KXX 1. Przeznaczenie - teren przejWcia pieszego.  
 2. SzerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych, zgodnie z 
rysunkiem planu. 

 
Rozdział IV. 

Ustalenia koMcowe 
 

§ 12. WysokoWć stawek procentowych. 
1. Ustala siC stawkC procentow> słuc>c> naliczaniu 

opłaty, o której mowa w art. 36 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w 
wysokoWci 30 % dla wszystkich terenów objCtych planem. 

 
§ 13. W granicach niniejszego planu, trac> moc 

ustalenia, wraz z rysunkiem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentów terenu 
WródmieWcia w Mr>gowie jako obszaru koncentracji usług 
ogólnomiejskich, zatwierdzonego Uchwał> Rady Miejskiej 
w Mr>gowie Nr XLIII/6/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. 
(Dz. U. Województwa WarmiMsko-Mazurskiego Nr 150, 
poz. 2200, z dnia 12 paadziernika 2006 r.). 

 
§ 14. Wykonanie uchwały powierza siC Burmistrzowi 

Mr>gowa. 
 
§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa WarmiMsko-Mazurskiego. 
 
§ 16. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od 

ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady Miejskiej 
Tadeusz TyczyMski



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 161   Poz. 2471 
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr XI/3/2011  
Rady Miejskiej w Mr>gowie 
z dnia 29 wrzeWnia 2011 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XI/3/2011  
Rady Miejskiej w Mr>gowie 
z dnia 29 wrzeWnia 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania  przestrzennego fragmentów terenu WródmieWcia w Mr>gowie jako obszaru koncentracji usług 
ogólnomiejskich. 

 
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 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 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 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, 
poz. 871, z 2011 r. Nr 32, poz. 159) Rada Miejska w Mr>gowie postanawia, co nastCpujeŚ 

 
1. Do projektu planu wniesiono uwagi w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

rozstrzygniCte jak nicejŚ 
 
1.1. Lista uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyłoconego do 

publicznego wgl>du w dniach od 7 marca 2011 r. do 5 kwietnia 2011 r.: 
 

Lp. 
Wnosz>cy 

uwagC 
Przedmiot wniesionej uwagi 

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

1 * 
Uzupełnienie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego o studium ruchu drogowego na odcinku od 
ronda do ulicy Królewieckiej 

NieuwzglCdniona 

2 * 
Uzupełnienie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego o studium urbanistyczno - architektoniczne 

NieuwzglCdniona 

3 * 
Zmiana treWci w § 5 ust. 1 pkt 5 w brzmieniu „dopuszcza siC 
instalacjC ekranów LED...” naŚ „nie dopuszcza siC instalacji 
ekranów LED” 

NieuwzglCdniona 

*) Dane osobowe wnosz>cych uwagC podlegaj> ochronie zgodnie z ustaw> o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 
2002 r. Nr 101, poz. 926 z póan. zmianami). 
 
 
 

Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr XI/3/2011 
Rady Miejskiej w Mr>gowie 
z dnia 29 wrzeWnia 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 
 

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 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 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 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, 
poz. 871, z 2011 r. Nr 32, poz. 159) okreWla siC nastCpuj>cy sposób realizacji i zasady finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy: 
  a) na obszarze objCtym planem nie przewiduje siC budowy dróg gminnych, 
  b) budowa i modernizacja, na obszarze objCtym planem, sieci infrastruktury technicznej bCd>cych własnoWci> gminy bCdzie 

stanowiła zadanie własne gminy i jako takie bCdzie finansowane z budcetu gminy oraz Wrodków zewnCtrznych (np. 
Wrodków unijnych). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


