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wykazie jednostek organizacyjnych Gminy Rychliki dodaje 
si� pkt 5 w brzmieniu: 
 
„5. Szkoła Podstawowa w Jelonkach.” 
 

3. Ilekro� w statucie wyst�puje zapis „ustawa z dnia  
22 marca 1990 roku o pracownikach samorz�dowych  
(Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z 2001 r. z pó�niejszymi zmianami)”, 

zast�puje si� go na „ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku 
o pracownikach samorz�dowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458). 
 

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

 
Przewodnicz�cy Rady Gminy 

Mieczysław Szczotka 
 
 
 

2319 

UCHWAŁA Nr XXXIX/288/09 

Rady Miejskiej w Dobrym Mie �cie 

z dnia 1 pa �dziernika 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego fragmentu  

miasta Dobre Miasto w rejonie ulic Grudzi �dzka i Łu �ycka. 

 
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; 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 2007 r.  
Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237; Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska w Dobrym 
Mie�cie uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie 
ulic Grudzi�dzka i Łu�ycka, zwany dalej „planem”. 
 

2. Ustalenia planu stanowi� tre�� uchwały. 
 

§ 2. 1. Granice planu okre�la uchwała Nr XV/89/07 
Rady Miejskiej w Dobrym Mie�cie z dnia 15 listopada 
2007 r. w sprawie: przyst�pienia do sporz�dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulic Grudzi�dzka 
i Łu�ycka. 
 

2. Rysunek planu, sporz�dzony na mapie zasadniczej 
w skali 1:1000, stanowi zał�cznik Nr 1 do uchwały, 
obowi�zuj�cy w nast�puj�cym zakresie ustale� planu: 
 
  a) granic planu, 
 
  b) linii rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym przeznaczeniu 

i zasadach zagospodarowania, 
 
  c) nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 
  d) oznacze� przeznaczenia terenów na cele: MU – 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej, ZI – zieleni 
izolacyjnej, ZP – zieleni parkowej, ZU – zieleni 

urz�dzonej, KD – dróg publicznych, KD(J)- komunikacji 
pieszo jezdnej. 

 
3. Rozstrzygni�cie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu stanowi zał�cznik Nr 2 do uchwały. 
 

4. Rozstrzygni�cie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nale�� do zada� własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, stanowi zał�cznik Nr 3 do niniejszej 
uchwały. 
 

5. Stwierdzenie zgodno�ci planu ze studium 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Dobre Miasto, stanowi zał�cznik  
Nr 4 do niniejszej uchwały. 
 

6. Wskazane na rysunku planu sieci infrastruktury 
technicznej stanowi� tre�ci informacyjne planu. 
 

§ 3. Ustalenia dotycz�ce przeznaczenia terenów: 
 

Oznaczenie terenu Przeznaczenie terenu na cele: 
1MU, 2MU, 3MU, 4MU, 

5MU, 6MU, 7MU zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

1ZI zieleni izolacyjnej 
1ZP zieleni parkowej 
1ZU zieleni urz�dzonej 

1KD, 2KD, 3KD, 4KD, 5KD dróg publicznych 
1KD(J), 2KD(J) komunikacji pieszo-jezdnej 

 
§ 4. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego: 
 

1. W granicach planu zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego ustala si� poprzez: 
 
  a) lokalizacje zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz 

zieleni parkowej i układu komunikacyjnego, 
dostosowane do warunków ekofizjograficznych terenu 
w celu ochrony walorów przyrodniczych i terenowych, 

 
  b) zasady kształtowania zabudowy i podziału terenu na 

działki budowlane, w tym ustale� nieprzekraczalnych 
linii zabudowy. 
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2. W granicach planu tereny dróg publicznych 
oznaczonych w rysunku planu symbolem 1KD, 2KD, 3KD, 
4KD, 5KD stanowi� tereny lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, o których mowa w przepisach art. 2 pkt 5 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

§ 5. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony �rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego. 
 

1. Zadrzewienia oznaczone na rysunku planu podlegaj� 
ochronie z tytułu przepisów o ochronie przyrody. 
 

2. W granicach planu dla terenu oznaczonego 
symbolem: 1ZP wprowadza si� zakaz zabudowy terenu 
obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót 
budowlanych za wyj�tkiem: 
 
  a) sieci uzbrojenia terenu i urz�dze� infrastruktury technicznej; 
 
  b) ci�gów spacerowych; 
 
  c) obiektów małej architektury; 
 
  d) terenowych obiektów sportowych. 
 

3. W granicach planu wskazuje si� (odpowiednio) w 
odniesieniu do poziomu hałasu nast�puj�ce rodzaje 
terenów, o których mowa w przepisach prawa ochrony 
�rodowiska: 
 
  a) pod zabudow� mieszkaniowo-usługow� – tereny 

oznaczone symbolami: 1MU, 2MU, 3MU, 4MU, 5MU, 
6MU, 7MU. 

 
4. W granicach planu tereny podmokłe oraz oczka 

wodne nale�y pozostawi� w stanie naturalnym. 
 

§ 6. Ustalenia dotycz�ce parametrów i wska�ników 
kształtowania zabudowy: 
 

Oznacze
nie terenu Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy 

1MU, 
2MU, 
3MU, 
4MU, 
5MU, 
6MU, 
7MU 

 
 

1. Budynki mieszkalno-usługowe nale�y kształtowa� 
jako jednorodzinne szeregowe: 
 
a) o wysoko�ci trzech kondygnacji nadziemnych z 

trzeci� kondygnacj� w poddaszu u�ytkowym w 
przypadku zastosowania dachu wielospadowego o 
k�cie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny 
przekroju poziomego budynku w przedziale 35°-45° 

b) o wysoko�ci dwóch kondygnacji nadziemnych w 
przypadku zastosowania dachu płaskiego. 

 
2. Ustala si� mo�liwo�� kształtowania zabudowy w 
układzie ci�głych pierzei ulicznych. 
 
3. Usługi nieuci��liwe przewiduje si� jako wbudowane w 
parterze budynków mieszkalnych. Dopuszcza si� 
lokalizacj� usług w wydzielonej kubaturze budynku. 
 
4. W granicach działek budowlanych zezwala si� na 
budow� jednego budynku gara�owego lub gospodarczo-
gara�owego w jednej bryle z zabudow� mieszkaniowo-
usługow�. 
 
5. W granicach oznaczonego terenu na ka�dej z 
działek budowlanych: 
 
a) udział ł�cznej powierzchni zabudowy budynkiem 

mieszkalnym jednorodzinnym w powierzchni 
działki nie powinien przekroczy� wielko�ci 70%, 

 

 b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w powierzchni działki powinien wynosi� 20%. 

 
6. Na ka�dej z działek budowlanych minimalny 
udział powierzchni biologicznie czynnej w 
powierzchni działki powinien wynosi� 20%. 
 
7. Ogrodzenia działek budowlanych nale�y 
kształtowa� jako a�urowe o maksymalnej wysoko�ci 
150 cm od poziomu terenu, z wykluczeniem 
stosowania wypełnie� z elementów betonowych i 
�elbetowych. Zakazuje si� wykonywania ogrodze� 
od frontu działek budowlanych. 

1ZI 1. W granicach oznaczonego terenu nie zezwala si� 
na budow� budynków. 

1ZU 1. W granicach oznaczonego terenu nie zezwala si� 
na budow� budynków 
 
2. Ustala si� mo�liwo�� lokalizacji placu zabaw, w tym: 
 
a) piaskownic, 
b) terenowych obiektów sportowych stanowi�cych 

budowle według prawa budowlanego, 
c) obiektów małej architektury. 
 

1ZP 1. W granicach oznaczonego terenu nie zezwala si� 
na budow� budynków. 
2. Ustala si� mo�liwo�� lokalizacji terenowych 
obiektów sportowych, stanowi�cych budowle według 
prawa budowlanego. 

 
Nieustalone w planie warunki zabudowy reguluj� 
(odpowiednio) wła�ciwe przepisy budowlane. 
 

§ 7. Ustalenia dotycz�ce zasad podziału terenu na 
działki budowlane. 
 
Podział terenu na działki budowlane powinien spełnia� 
warunki okre�lone przepisami ustawy o gospodarce 
nieruchomo�ciami, z zachowaniem nast�puj�cych zasad: 
 
  a) minimalna szeroko�� działki - 8,40 m, 
 
  b) minimalna powierzchnia działki dla zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej – 220 m2. 
 

§ 8. Ustalenia dotycz�ce zasad budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej. 
 

1. Drogi i ci�gi komunikacyjne. 
 

Oznaczenie 
terenu Funkcja komunikacyjna 

Szeroko�� pasa 
drogowego w liniach 
rozgraniczaj�cych 

5KD droga publiczna wojewódzka 30m 
1KD, 3KD drogi publiczne gminne 12 m 

2KD droga publiczna gminna 15 m 
4KD droga publiczna gminna 20 m 

1KD(J) ci�g pieszo-jezdny 20 m 
2KD(J) ci�g pieszo-jezdny 5 m 

 
2. W granicach planu dla terenów przyległych do drogi 

wojewódzkiej nr 530 ustala si� obsług� komunikacyjn� 
poprzez: drogi dojazdowe bez bezpo�redniego dost�pu 
do w/w drogi wojewódzkiej. 
 

3. W przypadku budowy sieci gazowych nale�y 
wykona� je na warunkach okre�lonych wła�ciwymi 
przepisami odr�bnymi z zachowaniem normatywnych 
odległo�ci projektowanych urz�dze� i obiektów. Sie� 
gazow� lokalizowa� w pasach zieleni b�d� w ci�gach 
pieszych. 
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4. W granicach planu: 
 
  a) budow� sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej 

nale�y realizowa� w liniach rozgraniczaj�cych pasów 
drogowych. Dopuszcza si� realizacj� w/w sieci 
i urz�dze� w działkach budowlanych, 

 
  b) zabudowa budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi 

powinna mie� zapewnion� mo�liwo�� przył�czenia do 
sieci: wodoci�gowej, kanalizacji sanitarnej 
i elektroenergetycznej rozdzielczej NN, 

 
  c) zaopatrzenie w ciepło nale�y zrealizowa�  

z indywidualnych �ródeł ciepła z wykluczeniem 
stosowania paliw wysokoemisyjnych (tj. w�gla 
kamiennego, w�gla brunatnego, koksu), z zewn�trznych 
sieci gazowych, o ile pozwalaj� na to wła�ciwe przepisy 
szczególne, lub z miejskiej sieci cieplnej, 

 
  d) wody opadowe nale�y odprowadzi� na teren 

nieutwardzony działek budowlanych, b�d� uj�� w 
system kanalizacji deszczowej wyposa�onej 
w niezb�dne urz�dzenia podczyszczaj�ce 
(alternatywnie zezwala si� na inne rozwi�zania 
zgodne z warunkami okre�lonymi przepisami prawa 
wodnego i budowlanego). 

 
5. Zasady przył�cze�, o których mowa w punktach:  

2, 3b nale�y okre�li� w stosownych warunkach 
technicznych, wydawanych na podstawie wła�ciwych 
przepisów odr�bnych. 
 

6. W robotach budowlanych elektroenergetycznych 
nale�y skablowa� sieci i przył�czenia elektroenergetyczne. 
 

7. Dopuszcza si� lokalizacj� urz�dze� 
elektroenergetycznych (stacji transformatorowej 15/0,4kV) 
wraz z wydzieleniem pasów technicznych pod urz�dzenia 
energetyczne w liniach rozgraniczaj�cych pasów drogowych. 
 

8. W przypadku wyst�pienia kolizji istniej�cych 
urz�dze� elektroenergetycznych z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu nale�y je przebudowa� po 
nowej trasie lub dostosowa� do wymogów okre�lonych 
przepisami odr�bnymi. O okre�lenie warunków 
przebudowy kolizji nale�y wyst�pi� do wła�ciwego 
operatora sieci. 
 

9. Lokalizacja obiektów budowlanych w stosunku do 
istniej�cych i nowoprojektowanych urz�dze� 
energetycznych mo�e by� realizowana z uwzgl�dnieniem 
odległo�ci wynikaj�cych z odr�bnych norm i przepisów. W 
miejscach lokalizacji urz�dze� elektroenergetycznych 
(sieci infrastruktury technicznej) zabrania si� nasadzania 
drzew i krzewów, wznoszenia budowli oraz budowy 
ogrodze�. 
 

10. Zaopatrzenie w wod� nale�y zrealizowa� z 
miejskiej sieci wodoci�gowej. 
 

11. �cieki z terenu w granicach planu nale�y 
odprowadzi� do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, z 

przesyłem �cieków do miejskiej oczyszczalni �cieków. Nie 
zezwala si� na stosowanie zbiorników bezodpływowych 
na �cieki. 
 

12. Linie telekomunikacyjne w granicach planu 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�. 
 

13. Gromadzenie odpadów stałych – zgodnie  
z zasadami okre�lonymi w gminnym programie 
gospodarki odpadami – nie dopuszcza si� utylizacji i 
składowania odpadów w granicach własnych działki. 
 

14. W granicach planu ustala si� nast�puj�ce 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, nale��ce 
do zada� własnych gminy: 
 
  a) roboty budowlane sieci i urz�dze� wodoci�gowych, 
 
  b) roboty budowlane sieci i urz�dze� kanalizacji sanitarnej, 
 
  c) roboty budowlane sieci i urz�dze� kanalizacji deszczowej, 
 
w obszarach oznaczonych symbolami 4KD, 1KD(J) i 2KD(J). 
 

15. W granicach planu inwestycje w obszarze 
oznaczonym symbolem 5KD stanowi� ponadlokalny cel 
publiczny o znaczeniu wojewódzkim. 
 

§ 9. Ustalenia dotycz�ce stawek z tytułu art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
 

Oznaczenie terenu Stawka w % 
1MU 30 

2MU, 3MU, 4MU, 5MU, 6MU, 7MU 0 
1ZI 0 

1ZP, 0 
1ZU 0 

1KD 2KD, 3KD, 4KD, 5KD, 0 
1KD(J), 2KD(J) 0 

 
§ 10. W granicach planu trac� moc ustalenia i rysunek 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Dobre Miasto (uchwała Nr VI/28/98 Rady Miejskiej 
w Dobrym Mie�cie z dnia 30 grudnia 1998r.). 
 

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

2. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 
Dobrego Miasta. 
 

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

Przewodnicz�ca Rady Miejskiej 
Małgorzata Ła�ko 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXIX/288/09 
Rady Miejskiej w Dobrym Mie�cie 
z dnia 1 pa�dziernika 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXIX/288/09 
Rady Miejskiej w Dobrym Mie�cie 
z dnia 1 pa�dziernika 2009 r. 

 
dotyczy: rozstrzygni�cia uwag zło�onych podczas wyło�enia projektu planu miejscowego do publicznego wgl�du na podstawie  
art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 
 

Podczas wyło�enia do publicznego wgl�du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
miasta Dobre Miasto w rejonie ulic Grudzi�dzka i Łu�ycka nie wniesiono �adnych uwag do projektu. 
 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXXIX/288/09 
Rady Miejskiej w Dobrym Mie�cie 
z dnia 1 pa�dziernika 2009 r. 

 
dotyczy: rozstrzygni�cia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� 
do zada� własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych 
 

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 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237; Nr 220,  
poz. 1413), art. 7 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (tekst jednolity 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 2007r. 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. 167, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia  
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420,  
z 2006 r., Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832;  
z 2007 r., Dz. U. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560; z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1112,  
Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370; Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Dz. U. Nr 19, poz. 100; Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), 
Rada Miejska w Dobrym Mie�cie rozstrzyga, co nast�puje: 

 

Lp. 
INWESTYCJE Z ZAKRESU  

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

SPOSÓB REALIZACJI ZASADY FINANSOWANIA 

Forma: 
1 - zadania 

krótkookresowe 
2 - zadania wieloletnie 

Tryb zamówie� 

Odpowiedzialni za 
realizacj� i 

współpracuj�cy: 
1 - wójt, burmistrz, 

prezydent 
2 - wykonawca 

3 - pracownik urz�du, 
wła�ciwy do spraw 

infrastruktury 
4 - inne (poda� kto) 

Prognozowane �ródła 
finansowania 

1 - dochody własne 
2 - dotacje 

3 - kredyty, po�yczki 
komercyjne 

4 - kredyty, po�yczki 
preferencyjne 
5 - obligacje 
komunalne 

6 - prywatyzacja 
maj�tku 

komunalnego 
7 - nadwy�ki bud�etu  

z lat poprzednich 
8 - inne (poda� jakie) 

Potencjalny udział 
innych Inwestorów w 
finansowaniu zadania 

(% w stosunku do 
prognozowanych 

nakładów) 
1 - wła�ciciele 
nieruchomo�ci 
2 - fundacje i 
organizacje 

3 - inwestorzy zewn�trzni 
4 - inne (poda� kto) 

1. DROGI 
PUBLICZNE 

WYKUP TERENÓW - - - - - 
2. BUDOWA 2 nieograniczony 3 1, 2, 4, 8 (�rodki UE) - 
3. 

POZOSTAŁE 

WODOCI	GI 2 Nieograniczony 2 - ZUW Sp. z o.o. 1, 2, 4, 8 (�rodki UE) 1 
4. KANALIZACJA 2 Nieograniczony 2 – ZUW Sp. z o. o. 1, 2, 4, 8 (�rodki UE) 1 
5. GOSPODARKA ODPADAMI 2 - 2 – ZGK Sp. z o. o. 1, 2, 4, 8 (�rodki UE) 1 
6. ELEKTROENERGETYKA 2 - 2 - - 
7. GAZOWNICTWO 2 - 2 - - 

 
 

Zał�cznik Nr 4 
do uchwały Nr XXXIX/288/09 
Rady Miejskiej w Dobrym Mie�cie 
z dnia 1 pa�dziernika 2009 r. 

 
dotyczy: Stwierdzenia zgodno�ci ustale� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre 
Miasto w rejonie ulic Grudzi�dzka i Łu�ycka ze Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Dobre Miasto 
 

W zwi�zku z 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 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237; Nr 220,  
poz. 1413) stwierdza si�, �e rozwi�zania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre 
Miasto w rejonie ulic Grudzi�dzka i Łu�ycka s� zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Dobre Miasto. 


