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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXVIII/6/2009 
Rady Miejskiej w Mr�gowie 
z dnia 24 wrze�nia 2009 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 
Miejska w Mr�gowie postanawia, co nast�puje: 

 
1. Do projektu zmiany planu nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 
 
2. W zwi�zku z tre�ci� § 58 uchwały, ustalone w granicach zmiany planu zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 

technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, b�d� finansowane 
w trybie przepisów o finansach publicznych stosownie do mo�liwo�ci bud�etowych gminy. 
 
 
 

2255 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/7/2009 

Rady Miejskiej w Mr �gowie 

z dnia 24 wrze �nia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego miasta Mr �gowo 

- terenów mieszkaniowo-usługowych. 

 

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) 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 Miejska w Mr�gowie uchwala, co 
nast�puje: 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Stwierdza si� zgodno�� zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mr�gowo 
- terenów mieszkaniowo-usługowych z ustaleniami 
studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Mr�gowo przyj�tego Uchwał� Nr 
XLIII/4/2006 Rady Miejskiej w Mr�gowie z dnia 24 sierpnia 
2006 r. 

 
§ 2. 1. Uchwala si� zmian� miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Mr�gowo - 
terenów mieszkaniowo-usługowych, zwan� dalej „zmian� 
planu”. 

 
2. Ustalenia zmiany planu stanowi� tre�� niniejszej 

uchwały. 

 
§ 3. Granice zmiany planu okre�la uchwała 

Nr XXII/3/2008 Rady Miejskiej w Mr�gowie z dnia 26 
czerwca 2008 r. w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Mr�gowa - terenów mieszkaniowo-
usługowych. 

 
§ 4. Rysunki zmiany planu stanowi� zał�czniki: Nr 1 i 

Nr 2 do niniejszej uchwały, sporz�dzone na mapach 
zasadniczych w skali 1:2000 i obowi�zuj� w nast�puj�cym 
zakresie ustale� zmiany planu: 
 
  1) granicy zmiany planu, 
 
  2) linii rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym przeznaczeniu 

i zasadach zagospodarowania, 
 
  3) nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 
  4) granicy strefy ochrony od napowietrznych linii 

elektroenergetycznych WN, 
 
  5) obiektów obj�tych ewidencj� zabytków, 
 
  6) nieruchomo�ci, dla których maj� zastosowanie 

prawomocne pozwolenia na budow�, 
 
  7) przeznaczenia terenów na cele: 
 

a) MN zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, 

 
b) MN/UT zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej i obsługi turystyki, 
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c) MWU zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i usługowej, 

 
d) US zabudowy handlowo-usługowej, 
 
e) UKs zabudowy sakralnej, 
 
f) PS zabudowy produkcyjno-składowej, 
 
g) ZP zieleni parkowej, 
 
h) ZN zieleni nieurz�dzonej, 
 
i) CP ci�gów pieszych, 
 
j) KD dróg publicznych, 
 
k) G  pasa technicznego pod gazoci�g 

wysokiego ci�nienia, 
 
l) PT rezerwy terenu dla potrzeb przebudowy 

skrzy�owania, 
 
  8) „Nieobowi�zuj�ce linie podziału terenu na działki 

budowlane” stanowi� tre�ci informacyjne zmiany 
planu. 

 
§ 5. Rozstrzygni�cia wymagane przepisami art. 20    

ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym zawiera zał�cznik Nr 3 do uchwały. 
 

Rozdział 2 
Przeznaczenie terenów 

 
§ 6. Przeznaczenie terenów. 

 
Nr 

zał�cznika 
do 

uchwały 

Oznaczenie terenu Przeznaczenie terenu na cele: 

1MN, 2MN, 3MN, 
4MN, 5MN, 6MN, 
7MN, 8MN, 9MN, 
10MN, 11MN 

Zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

1MN/UT Zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i obsługi turystyki 

1UKs Zabudowy sakralnej 
1PS Zabudowy produkcyjno-składowej 
1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP Zieleni parkowej 
1ZN, 2ZN, 3ZN, 
4ZN, 5ZN, 6ZN 

Zieleni nieurz�dzonej 

1CP Ci�gów pieszych 
1KD, 2KD Dróg publicznych 

1 

1G, 2G, 3G, 4G, 5G Pasa technicznego pod gazoci�g 
wysokiego ci�nienia 

12MN Zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

1MWU Zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usługowej 

1US Zabudowy handlowo-usługowej 

2 

1PT Rezerwy terenu dla potrzeb 
przebudowy skrzy�owania 

 
Rozdział 3 

Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów 
podlegaj �cych ochronie ze wzgl �du na wymagania 
�rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

 
§ 7. W granicach zmiany planu wskazuje si� w 

odniesieniu do poziomu hałasu nast�puj�ce rodzaje 
terenów, o których mowa w przepisach prawa ochrony 
�rodowiska: 
 

  a) pod zabudow� mieszkaniow� - 1MN, 2MN, 3MN, 
4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN 10MN, 11MN, 
12MN, 1MN/UT, 

 
  b) na cele mieszkaniowo-usługowe - 1MWU. 
 

§ 8. W granicach zmiany planu nie zezwala si� na 
lokalizacj� inwestycji mog�cych zawsze znacz�co lub 
mog�cych potencjalnie znacz�co oddziaływa� na 
�rodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pa�dziernika 
2008 r. o udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego 
ochronie, udziale społecze�stwa w ochronie �rodowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na �rodowisko. 

 
§ 9. Obejmuje si� ochron� obiekty wpisane do 

ewidencji zabytków ze wzgl�du na warto�ci historyczno-
kulturowe. 

 
§ 10. Bez opinii wła�ciwego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków zabrania si�: remontu, rozbiórki, 
odbudowy, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy 
w rozumieniu wła�ciwych przepisów budowlanych 
obiektów obj�tych ewidencj� zabytków. 

 
§ 11. Wszystkie inwestycje zwi�zane z obiektami, 

które znajduj� si� w wojewódzkiej ewidencji zabytków 
musz� uzyska� akceptacj� w postaci uzgodnienia b�d� 
pozytywnej opinii wła�ciwego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 
 

Rozdział 4 
Zasady kształtowania zabudowy i podziału terenu 

na działki budowlane 
 

§ 12. Zasady kształtowania zabudowy i podziału 
terenu na działki budowlane 
 

Oznaczenia 
terenu 

Ustalenia 

1MN, 2MN, 
3MN, 4MN, 
5MN, 6MN, 
7MN, 8MN, 
9MN, 10MN, 
11MN, 12MN 

1. W granicach oznaczonych terenów podział terenu na 
działki budowlane powinien spełnia� warunki okre�lone 
dla działki budowlanej przepisami art. 2 pkt 12 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z 
ustaleniami i rysunkami zmiany planu. 
 
2. Powierzchnia działki budowlanej musi by� nie 
mniejsza ni� 1000 m2. 
 
3. W przypadku, gdy warunki terenowe lub przebieg sieci 
uzbrojenia terenu nie pozwalaj� na wytyczenie 
normatywnych wielko�ci działek, dopuszcza si� podział 
na działki o mniejszej wielko�ci. 
 
4. Zezwala si� na: remont, przebudow�, rozbudow�, 
nadbudow�, rozbiórk� i odbudow� budynków w 
rozumieniu przepisów budowlanych. Zabudow� nale�y 
kształtowa� jako wolnostoj�c� o maksymalnej wysoko�ci 
trzech kondygnacji, z ostatni� kondygnacj� w poddaszu 
u�ytkowym. K�t nachylenia połaci dachowych do 
płaszczyzny przekroju poziomego budynku w/w 
zabudowy ustala si� w przedziale 300-450. 
 
5. W granicach oznaczonych terenów na działce 
budowlanej ustala si� mo�liwo�� budowy jednego 
budynku gospodarczo-gara�owego. 
 
6. Zabudow� gospodarczo-gara�ow� nale�y kształtowa� 
jako jednokondygnacyjn� z k�tem nachylenia połaci 
dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego 
budynku tej zabudowy w przedziale 200-450. 
 
7. W granicach działek budowlanych przeznaczonych na 
cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nale�y 
przeznaczy� minimaln� powierzchni� biologicznie 
czynn� w wielko�ci co najmniej 40 % powierzchni działki. 

1MN/UT 1. W granicach oznaczonych terenów podział terenu na 
działki budowlane powinien spełnia� warunki okre�lone 
dla działki budowlanej przepisami art. 2 pkt 12 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z 
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ustaleniami i rysunkami zmiany planu. 
 
2. Powierzchnia działki budowlanej musi by� nie 
mniejsza ni� 1000 m2, 
 
3. W przypadku, gdy warunki terenowe lub przebieg sieci 
uzbrojenia terenu nie pozwalaj� na wytyczenie 
normatywnych wielko�ci działek, dopuszcza si� podział 
na działki o mniejszej wielko�ci. 
 
4. Zezwala si� na: remont, przebudow�, rozbudow�, 
nadbudow�, rozbiórk� i odbudow� w rozumieniu 
przepisów prawa budowlanego budynków obj�tych 
ewidencj� zabytków, po uprzednim uzgodnieniu 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
 
5. Zabudow� nale�y kształtowa� jako wolnostoj�c� 
o maksymalnej wysoko�ci trzech kondygnacji, z ostatni� 
kondygnacj� w poddaszu u�ytkowym. K�t nachylenia 
połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego 
budynku w/w zabudowy ustala si� w przedziale 300-450. 
Dopuszcza si� mo�liwo�� wprowadzania dachów 
mansardowych. 
 
6. Zabudowa obsługi turystyki mo�e by� realizowana 
jako wolnostoj�ca lub jako wbudowana w zabudow� 
mieszkaniow�. 
 
7. W granicach oznaczonych terenów na działce 
budowlanej ustala si� mo�liwo�� budowy jednego 
budynku gospodarczo-gara�owego. 
 
8. Zabudow� gospodarczo-gara�ow� nale�y kształtowa� 
jako jednokondygnacyjn� z k�tem nachylenia połaci 
dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego 
budynku tej zabudowy w przedziale 200-450. 
 
9. W granicach działek budowlanych przeznaczonych na 
cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i obsługi 
turystyki nale�y przeznaczy� minimaln� powierzchni� 
biologicznie czynn� w wielko�ci co najmniej 40 % 
powierzchni. 

1MWU 1. W granicach oznaczonych terenów podział terenu na 
działki budowlane powinien spełnia� warunki okre�lone 
dla działki budowlanej przepisami art. 2 pkt 12 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z 
ustaleniami i rysunkami zmiany planu. 
 
2. Powierzchnia działki budowlanej musi by� nie 
mniejsza ni� 1000 m2. 
 
3. W przypadku, gdy warunki terenowe lub przebieg sieci 
uzbrojenia terenu nie pozwalaj� na wytyczenie 
normatywnych wielko�ci działek, dopuszcza si� podział 
na działki o mniejszej wielko�ci. 
 
4. Zezwala si� na: remont, rozbiórk�, odbudow�, 
rozbudow�, nadbudow� i przebudow� budynków w 
rozumieniu przepisów budowlanych. 
 
5. Zabudow� nale�y kształtowa� jako wolnostoj�c� 
o maksymalnej wysoko�ci czterech kondygnacji, z 
ostatni� kondygnacj� w poddaszu u�ytkowym. K�t 
nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju 
poziomego budynku w/w zabudowy ustala si� w 
przedziale 300-450. Dopuszcza si� mo�liwo�� 
wprowadzania dachów mansardowych. 
 
6. Zabudow� usługow� nale�y kształtowa� 
o maksymalnej powierzchni u�ytkowej do 600 m2. 
 
7. Ustala si� mo�liwo�� lokalizacji gara�y i parkingów 
podziemnych. 
 
8. Zabudowa gara�owa musi by� realizowana jako 
zbiorcza obsługuj�ca cały budynek lub zespół budynków. 
 
9. Zezwala si� na lokalizacj� funkcji handlowo-
usługowych w parterach budynków mieszkaniowych. 
 
10. Minimaln� powierzchni� biologicznie czynn� ustala 
si� w wielko�ci 35 % powierzchni terenu. 
 
11. Maksymaln� powierzchni� zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki ustala si� w wielko�ci 45 %. 

1US, 1UKs 1. W granicach oznaczonych terenów podział terenu na 
działki budowlane powinien spełnia� warunki okre�lone 
dla działki budowlanej przepisami art. 2 pkt 12 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z 
ustaleniami i rysunkami zmiany planu. 
 
2. Na oznaczonych terenach zezwala si� na remonty, 
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, rozbiórki i 
odbudowy budynków istniej�cych w rozumieniu 
przepisów prawa budowlanego. 
 
3. Zabudow� nale�y kształtowa� jako wolnostoj�c� o 
maksymalnej wysoko�ci trzech kondygnacji, z ostatni� 
kondygnacj� w poddaszu u�ytkowym. K�t nachylenia 
połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego 
budynku w/w zabudowy ustala si� w przedziale 300-450. 
Dopuszcza si� mo�liwo�� wprowadzania dachów 
mansardowych. 
 
4. W granicach terenu zakazuje si� lokalizacji 
wolnostoj�cych obiektów i budynków gospodarczych. 
 
5. Minimaln� powierzchni� biologicznie czynn� ustala si� 
w wielko�ci 35 % powierzchni terenu. 
 
6. Maksymaln� powierzchni� zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki ustala si� w wielko�ci 45 %. 

1PS 1. Na oznaczonych terenach zezwala si� na: remonty, 
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, rozbiórki i 
odbudowy w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. 
 
2. Zabudow� nale�y kształtowa� jako wolnostoj�c� o 
maksymalnej wysoko�ci trzech kondygnacji, z ostatni� 
kondygnacj� w poddaszu u�ytkowym. K�t nachylenia 
połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego 
budynku w/w zabudowy ustala si� w przedziale 300-450. 
 
3. Minimaln� powierzchni� biologicznie czynn� ustala si� 
w wielko�ci 20 % powierzchni terenu. 
 
4. Maksymaln� powierzchni� zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki ustala si� w wielko�ci 40 %. 

1ZN, 2ZN, 
3ZN, 4ZN, 
5ZN, 6ZN 
 

1. Na oznaczonych terenach wprowadza si� zakaz 
zabudowy budynkami. 
 
2. Na oznaczonych terenach ustala si� mo�liwo�� 
realizacji: 
 
  a) sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej, 
  b) �cie�ek spacerowo-rowerowych, 
  c) obiektów małej architektury i innych elementów 

urz�dzenia terenu wynikaj�cych z funkcji 
rekreacyjno-wypoczynkowych. 

1ZP, 2ZP, 
3ZP, 4ZP 

1. Na oznaczonych terenach wprowadza si� zakaz 
zabudowy budynkami. 
 
2. Na oznaczonych terenach ustala si� mo�liwo�� 
realizacji: 
 
  a) sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej, 
  b) �cie�ek spacerowo-rowerowych, 
  c) obiektów małej architektury i innych elementów 

urz�dzenia terenu wynikaj�cych z funkcji 
rekreacyjno-wypoczynkowych. 

 
3. Na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 
4ZP wprowadza si� mo�liwo�� realizacji boisk 
sportowych. 

1CP 1. Na oznaczonym terenie wprowadza si� zakaz 
zabudowy budynkami. 
 
2. Ustala si� mo�liwo�� realizacji urz�dze� 
pomocniczych zwi�zanych z prowadzeniem, organizacj� 
i obsług� ruchu oraz infrastruktury technicznej. 

1G, 2G, 3G, 
4G, 5G 

1. Na oznaczonych terenach wprowadza si� zakaz 
zabudowy budynkami, nasadzania drzew i krzewów, 
projektowania dróg i chodników oraz zmiany rz�dnych 
terenu. 
 
2. Projektowanie ogrodze� na oznaczonych terenach 
nale�y uzgodni� z wła�ciwym operatorem sieci. 

 
§ 13. Zasady wyposa�enia działek budowlanych w 

zakresie infrastruktury technicznej. 
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1. W granicach zmiany planu ka�da z działek 
budowlanych lub bezpo�rednio budynek przeznaczone na 
pobyt ludzi powinny by� przył�czone do zewn�trznych 
sieci technicznego uzbrojenia terenu w zakresie: 
 
  a) zaopatrzenia w wod�, 
 
  b) odprowadzenia �cieków, 
 
  c) zaopatrzenia w energi� elektryczn�. 
 

2. W zaopatrzeniu w wod� wyklucza si� stosowanie 
indywidualnych uj�� wody. 

 
3. W odprowadzeniu �cieków wyklucza si� stosowanie 

zbiorników bezodpływowych na nieczysto�ci ciekłe oraz 
indywidualnych urz�dze� oczyszczania �cieków. 

 
4. Zaopatrzenie budynków przeznaczonych na pobyt 

ludzi w energi� elektryczn� odbywa si� na podstawie 
przepisów prawa energetycznego, stosownie do 
warunków technicznych przył�czenia wydawanych przez 
wła�ciwe przedsi�biorstwo energetyczne. 

 
5. Zasilanie z istniej�cej sieci gazowej podmiotów 

ubiegaj�cych si� o przył�czenie nast�pi na warunkach 
technicznych okre�lonych przez operatora sieci gazowej. 
Nale�y zachowa� normatywne odległo�ci projektowanych 
urz�dze� i obiektów od istniej�cej sieci gazowej na 
podstawie wła�ciwych przepisów. Dopuszcza si� 
przebudow� istniej�cej sieci gazowej z koliduj�cymi 
obiektami na warunkach podanych przez operatora sieci 
gazowej. 

 
6. Zaopatrzenie budynków przeznaczonych na pobyt 

ludzi mo�e by� dokonywane ze scentralizowanych lub 
indywidualnych �ródeł ciepła, wymaganych przez przepisy 
prawa energetycznego oraz przedmiotowych warunków 
technicznych przył�czenia. 

 
7. Linie telekomunikacyjne nale�y projektowa� jako 

podziemne z rozprowadzeniem w terenach 
przeznaczonych pod ci�gi komunikacyjne. Dopuszcza si� 
lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury 
telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod 
zabudow�. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z 
istniej�cymi urz�dzeniami telekomunikacyjnymi nale�y je 
przebudowa� i dostosowa� do projektowanego 
zagospodarowania zgodnie z wła�ciwymi obowi�zuj�cymi 
przepisami, normami i warunkami przebudowy. 
 

§ 14. Nieustalone w zmianie planu warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu reguluj� (odpowiednio) przepisy 
budowlane. 
 

Rozdział 5 
Tereny komunikacji 

 
§ 15. Urz�dzenia komunikacji. 

 

Oznaczenie 
terenu 

Funkcja 
komunikacyjna 

Klasa 
techniczna 

Min. szeroko�� pasa 
drogowego w liniach 
rozgraniczaj�cych 

1KD, 2KD drogi publiczne, 
gminne 

D 1x2 jak w istniej�cych liniach 
rozgraniczaj�cych 

 
§ 16. Budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego 

oraz u�yteczno�ci publicznej powinny by� usytuowane 
w odległo�ci od dróg zapewniaj�cej zachowanie, w 
zale�no�ci od przeznaczenia budynku, dopuszczalnego 

hałasu i wibracji, okre�lonego w przepisach o ochronie 
i kształtowaniu �rodowiska. 

 
§ 17. Sieci infrastruktury technicznej powinny by� w 

miar� mo�liwo�ci prowadzone przez tereny przeznaczone 
na cele publiczne, w szczególno�ci przez tereny dróg 
publicznych. 

 
§ 18. Miejsca parkingowe dla obiektów 

noworealizowanych, nale�y lokalizowa� na terenach, do 
których inwestor posiada tytuł prawny. 

 
1. Nale�y zapewni� miejsca parkingowe na 

samochody osobowe w ilo�ci: 
 
  a) minimum 1,2 miejsca parkingowego na ka�dy lokal 

mieszkalny, 
 
  b) minimum 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni 

u�ytkowej funkcji usługowych. 
 
  c) minimum 8 miejsc parkingowych na 1000 m2 

powierzchni u�ytkowej zabudowy sakralnej. 
 

2. W przypadku wydzielania miejsc parkingowych dla 
zabudowy istniej�cej dopuszcza si� obni�enie 
wska�ników o 50 %. 
 

Rozdział 6 
Tereny lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

w tym inwestycje z zakresu infrastruktury techniczn ej 
nale��ce do zada � własnych gminy 

 
§ 19. W granicach zmiany planu terenami lokalizacji 

inwestycji lokalnych celów publicznych w rozumieniu art. 2 
pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym s� obszary oznaczone w rysunku zmiany 
planu symbolami: 
 
  1) 1KD, 2KD - remonty i utrzymanie dróg publicznych, 
 
  2) 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP - budowle, obiekty małej 

architektury, boisko do piłki no�nej oraz ci�gi 
spacerowe w zieleni parkowej. 

 
§ 20. Urz�dzenie dróg wewn�trznych oraz realizacja 

zewn�trznych sieci i urz�dze� technicznego uzbrojenia 
terenu w liniach rozgraniczaj�cych tych dróg nie stanowi� 
zada� dla realizacji celów publicznych. 
 

§ 21. W granicach zmiany planu, w obszarach o 
których mowa w § 19 ustala si� nast�puj�ce inwestycje z 
zakresu infrastruktury technicznej, nale��ce do zada� 
własnych gminy: 
 
  1) roboty budowlane sieci i urz�dze� wodoci�gowych, 
 
  2) roboty budowlane sieci i urz�dze� kanalizacji 

sanitarnej, 
 
  3) roboty budowlane sieci i urz�dze� kanalizacji 

deszczowej. 
 

Rozdział 7 
Szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania 

terenu 
 

§ 22. W przypadku kolizji zagospodarowania terenu z 
gazoci�giem wysokiego ci�nienia odcinki kolizyjne nale�y 



��E���E��>��8�CD��
�C(�D,���DF��F�*E+ �C75F�!� �E��C�����6��� � BC�����66�
�

7��A	:�7

wykona� na podstawie wła�ciwych przepisów odr�bnych i 
po uprzednim uzgodnieniu z wła�ciwym operatorem sieci. 
 

§ 23. W granicach stref ochrony od napowietrznych 
linii elektroenergetycznych WN, wynikaj�cych z przepisów 
szczególnych, zabrania si� zagospodarowania terenu, 
koliduj�cego z przebiegiem w/w linii 
elektroenergetycznych z tytułu przepisów szczególnych. 
 

§ 24. W granicach zmiany planu, na gruntach 
opatrzonych w rysunku zmiany planu oznaczeniem 
„nieruchomo�ci dla których maj� zastosowanie 
prawomocne pozwolenia na budow�” realizacja wydanych 
prawomocnych pozwole� na budow� odbywa si� do 
czasu ich wyga�ni�cia. 
 

§ 25. W obszarze rezerwy terenu dla potrzeb 
przebudowy skrzy�owania, oznaczonej na rysunku zmiany 
planu symbolem 1PT obowi�zuj� wła�ciwe przepisy 
odr�bne. 
 

Rozdział 8 
Postanowienia ko �cowe 

 
§ 26. W granicach zmiany planu, stawki z tytułu art. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym ustala si� w wysoko�ci 15 %. W/w stawki 
nie dotycz� terenów b�d�cych własno�ci� Gminy Miasto 
Mr�gowo. 
 

§ 27. W granicach zmiany planu, trac� moc ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Mr�gowa - terenów mieszkaniowo-usługowych, 
uchwalonego uchwał� XLII/5/2006 Rady Miejskiej w 
Mr�gowie z dnia 29 czerwca 2006 r., (Dz. Urz. Woj. 
Warmi�sko-Mazurskiego Nr 115 z dnia 22 sierpnia 
2006 r., poz. 1861) wraz rysunkiem planu. 
 

§ 28. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

§ 29. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 
Miasta Mr�gowo. 
 

§ 30. Uchwała wchodzi w �ycie po 30 dniach od daty 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej 
Zbigniew Lubowidzki 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXVIII/7/2009 
Rady Miejskiej w Mr�gowie 
z dnia 24 wrze�nia 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXVIII/7/2009 
Rady Miejskiej w Mr�gowie 
z dnia 24 wrze�nia 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXXVIII/7/2009 
Rady Miejskiej w Mr�gowie 
z dnia 24 wrze�nia 2009 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 
Miejska w Mr�gowie postanawia, co nast�puje: 

 
1. Do projektu zmiany planu nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 
 
2. W zwi�zku z tre�ci� § 21 uchwały, ustalone w granicach zmiany planu zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 

technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, b�d� finansowane 
w trybie przepisów o finansach publicznych stosownie do mo�liwo�ci bud�etowych gminy. 
 
 
 

2256 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/11/2009 

Rady Miejskiej w Mr �gowie 

z dnia 24 wrze �nia 2009 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/9/2001 Rady Miejskie j w Mr�gowie z dnia 20 wrze �nia 2001 r. w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodz �cych w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, 
zm.: z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, 
poz. 1193; z 2007 r. Nr 249, poz. 1833, Dz. U. Nr 128, 
poz. 902; z 2008 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 40 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (tekst 
jedn. 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 i 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 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, Nr 173, 
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 223, 
poz. 1458, Nr 52, poz. 420) na wniosek Burmistrza 
Mr�gowa Rada Miejska w Mr�gowie uchwala, co 
nast�puje: 
 

§ 1. Zmienia si� uchwał� Nr XLI/9/2001 Rady Miejskiej 
w Mr�gowie, w sprawie zasad wynajmowania lokali, 
wchodz�cych w skład mieszkaniowego zasobu gminy, 
zmienion� uchwałami Rady Miejskiej w Mr�gowie: 
Nr XLIV/6/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r.; Nr XLI/5/2002 z 
dnia 16 maja 2002 r.; Nr V/4/2003 r. z dnia 20 marca 
2003 r.; Nr XIII/2/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r.; 
Nr XXII/8/04 z dnia 30 wrze�nia 2004 r.; Nr XXXI/1/2005 z 
dnia 25 maja 2005 r.; Nr XXXVII/7/2005 z dnia 29 grudnia 
2005 r.; Nr XLIII/1/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. (Dz. 
Urz. Woj. Warm.- Ma�. Nr 118, poz. 1643 z 2002 r. Nr 15, 

poz. 278 i Nr 76, poz. 1146 z 2003 r. Nr 60, poz. 852 z 
2004 r. Nr 8, poz. 172 i Nr 158, poz. 1946 z 2005 r. Nr 81, 
poz. 1124 z 2006 r. Nr 33, poz. 707, Nr 136, poz. 2084 i z 
2007 r. Nr 29, poz. 495) w sposób nast�puj�cy: 
 
§ 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. 1. Lokale mieszkalne o powierzchni u�ytkowej 
80 m2 i powy�ej, oddawane b�d� w najem rodzinom 
wieloosobowym, przy zachowaniu normatywnej 
powierzchni u�ytkowej lokalu mieszkalnego, wynikaj�cej z 
przepisów o dodatkach mieszkaniowych, lub w drodze 
zamiany mi�dzy najemcami, zamieszkuj�cymi w lokalach, 
gdzie na osob� uprawnion� przypada mniej ni� 5 m2 
powierzchni mieszkalnej, a najemca ten zwolni do 
dyspozycji wynajmuj�cego dotychczas zajmowany lokal 
gminny.  
2. W przypadku braku takich rodzin, lokale oddawane 
b�d� w najem w drodze przetargu, za zapłat� czynszu 
wolnego. Warunki przetargu oraz stawk� wywoławcza 
czynszu ustali w drodze zarz�dzenia Burmistrz Miasta”. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 
Mr�gowa. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni, od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej 
Zbigniew Lubowidzki 

 
 
 
 
 
 


