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UCHWAŁA Nr XX/150/08 

Rady Miejskiej w Lidzbarku 

z dnia 26 czerwca 2008 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego terenu działek Nr: 241/1, 241/2  i 241/3 

obr�b Jamielnik, gmina Lidzbark. 

 
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) 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) Rada Miejska w Lidzbarku uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu działek Nr: 241/1, 241/2 i 241/3 
obr�b Jamielnik gmina Lidzbark, zwany dalej „planem”. 
 

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

§ 2. 1. Granice planu okre�la uchwała Nr XX/166/04 
Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 lipca 2004 r. w 
sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek 
Nr: 241/1, 241/2 i 241/3 obr�b Jamielnik gmina Lidzbark. 
 

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

i zasadach zagospodarowania; 
  c) zasad cech geometrycznych podziału terenu na działki 

budowlane; 
  d) nieprzekraczalnych linii zabudowy; 
  e) oznacze� przeznaczenia terenów na cele: MN – 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; KD – dróg 
publicznych; KDW – dróg wewn�trznych. 

 
3. Rozstrzygni�cia 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 na cele: 
1MN, 2MN zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

1KD, 2KD, 3KD, 4KD dróg publicznych 
1KDW dróg wewn�trznych 

 
2. W granicach planu ustala si� nast�puj�ce 

lokalizacje inwestycji celu publicznego, o których mowa w 
przepisach art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym: 

 
  a) teren oznaczony symbolem 1KD na modernizacj� 

drogi gminnej nr 184033N oraz roboty budowlane 
gminnych sieci: wodoci�gowej i kanalizacji sanitarnej; 

  b) tereny oznaczone symbolami: 2-4 KD na budow� dróg 
gminnych wraz z budow� gminnych sieci: 
wodoci�gowej i kanalizacji sanitarnej, na zasadach 
okre�lonych w § 9 pkt 2-6 niniejszej uchwały. 

 
§ 4. W granicach planu zasady ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego ustala si� poprzez kształtowanie 
zabudowy, w tym ustalenia nieprzekraczalnych linii zabudowy 
wraz z zasadami podziału terenu na działki budowlane. 
 

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

1. W granicach planu wskazuje si� tereny oznaczone 
symbolami: 1MN, 2MN w odniesieniu do poziomu hałasu 
jako rodzaj terenu pod zabudow� mieszkaniow�, o którym 
mowa w przepisach prawa ochrony �rodowiska. 
 

§ 6. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego. 
 

1. Now� zabudow� nale�y projektowa� w nawi�zaniu do 
tradycyjnej (historycznej) zabudowy regionalnej (gabaryty, 
forma). W elewacjach nale�y stosowa� materiały tradycyjne: 
cegła, kamie�, drewno, tynki tradycyjne lub je na�laduj�ce. 
Pokrycie dachów - dachówk� ceramiczn�, czerwon� lub 
materiałem zbli�onym kształtem i kolorem do w/w dachówki. 
 

2. Projekty budowlane w/w robót budowlanych nale�y 
uzgodni� z Warmi�sko-Mazurskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. 
 

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

1. 
 

lp. 
Oznaczenie 

terenu Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy 

1. 1MN, 2MN 1. Zabudow� nale�y kształtowa� jako wolnostoj�ce 
budynki mieszkaniowe jednorodzinne. 

2. Na ka�dej z działek budowlanych zezwala si� na 
lokalizacj� jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z jednym budynkiem 
gara�owym (gospodarczym). 

3. Budynki mieszkalne nale�y kształtowa� o wysoko�ci 
dwóch kondygnacji nadziemnych, z drug� 
kondygnacj� w poddaszu u�ytkowym, 
z zastrze�eniem tre�ci § 6 pkt 1 uchwały. 

4. 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 10%, 

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w 
powierzchni działki powinien wynosi� 60%. 

5. Budynki gara�owe (gospodarcze) nale�y kształtowa� 
o wysoko�ci jednej kondygnacji nadziemnej. 
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6. Powierzchnia zabudowy w/w budynkami nie powinna 
przekracza� 20% powierzchni zabudowy, ustalonej w 
punkcie 4a dla zabudowy mieszkaniowej. 

7. Zadaszenia budynków nale�y kształtowa� w formie 
dachów dwuspadowych, o k�cie nachylenia połaci 
dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego 
budynku w przedziale 35°-45°. 

8. Kalenice zadasze� nale�y sytuowa� jako równoległe 
do osi drogi w jej odcinku bezpo�rednio przyległym 
do przedmiotowej działki. 

 
2. W granicach planu ogrodzenia działek budowlanych 

nale�y kształtowa� jako a�urowe o maksymalnej wysoko�ci 
120 cm od poziomu terenu, z wykluczeniem stosowania 
wypełnie� z elementów betonowych i �elbetowych. 
 

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

§ 8. Ustalenia dotycz�ce zasad podziału terenu na 
działki budowlane. 
 

1. W granicach planu podział terenu na działki 
budowlane powinien spełnia� warunki okre�lone dla 
działki budowlanej przepisami art. 2 pkt 12 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z 
zachowaniem nast�puj�cych zasad: 
 
  a) minimalna szeroko�� frontu działki – 20 m; 
  b) minimalna powierzchnia działki dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej – 1000 m² (za wyj�tkiem 
cz��ci działki oznaczonej w ewidencji numerem 241/7). 

 
2. Zasady cech geometrycznych podziału terenu na 

działki budowlane ustalone w planie okre�la zał�cznik  
Nr 1 do uchwały. 
 

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

1. Drogi i ci�gi komunikacyjne. 
 

Oznaczenie terenu Funkcja komunikacyjna Klasa 
techniczna 

Min. szeroko�� pasa 
drogowego  

w liniach 
rozgraniczaj�cych 

1KD droga gminna nr 184033N D 1x2 10 m 
2KD, 3KD, 4KD droga gminna D 1x2 10 m 

1KDW droga wewn�trzna -  
ci�g pieszo-jezdny 

¹) 6m 
 

¹) minimalna szeroko�� jezdni – 5 m (jak dla ci�gu pieszo-
jezdnego w rozumieniu przepisów budowlanych); 
 

2. Roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej nale�y 
lokalizowa� w pasach drogowych dróg: 1-4KD i 1KDW. 
 

3. W granicach planu: 
 
  a) ka�da z działek budowlanych przeznaczonych pod 

zabudow� budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi 
powinna mie� zapewnion� mo�liwo�� przył�czenia 
uzbrojenia działki lub bezpo�rednio budynku do 
zewn�trznych sieci: wodoci�gowej, kanalizacji 
sanitarnej, i elektroenergetycznej; 

  b) sieci nN nale�y realizowa� liniami kablowymi lub 
napowietrznymi a przył�cza elektroenergetyczne - 
liniami kablowymi; zezwala si� na lokalizacj� w/w sieci 
i urz�dze� elektroenergetycznych w pasach 
drogowych dróg gminnych i drogi wewn�trznej; 

  c) zaopatrzenie w ciepło budynków przeznaczonych na 
pobyt ludzi nale�y zapewni� z indywidualnych lub 
scentralizowanych �ródeł ciepła (z wykluczeniem 
stosowania paliw w�glowych w indywidualnych 
�ródłach ciepła); 

  d) wody opadowe nale�y odprowadzi� na teren 
nieutwardzony lub do dołów chłonnych na własnej 
działce (alternatywnie zezwala si� na inne rozwi�zania 
zgodne z warunkami okre�lonymi przepisami prawa 
wodnego i budowlanego). 

 
4. Zaopatrzenie w wod� dla celów bytowych i 

przeciwpo�arowych nale�y zapewni� przez przył�czenie działek 
budowlanych do gminnej sieci wodoci�gowej. Nie zezwala si� 
na czasowe zaopatrzenie z indywidualnych uj�� wody. 
 

5. Odprowadzenie �cieków z terenu w granicach planu 
powinno nast�pi� przez przył�czenie działek budowlanych 
do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, z przesyłem 
�cieków do gminnej oczyszczalni �cieków. Do czasu 
realizacji w/w sieci zezwala si� na stosowanie zbiorników 
bezodpływowych na �cieki. Po wybudowaniu w/w sieci 
zbiorniki bezodpływowe nale�y zlikwidowa�. Nie zezwala 
si� na stosowanie indywidualnej oczyszczalni �cieków. 
 

6. Zasady przył�cze�, o których mowa w punkcie 3a 
powinny by� okre�lone w stosownych warunkach 
technicznych, wydawanych na podstawie wła�ciwych 
przepisów odr�bnych. 
 

7. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z 
istniej�cymi urz�dzeniami telekomunikacyjnymi nale�y 
dostosowa� je do projektowanego zagospodarowania 
przestrzennego zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami i 
normami. 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�. 
 

8. W przypadku wyst�pienia kolizji projektowanych obiektów 
z istniej�cymi urz�dzeniami elektroenergetycznymi nale�y je 
przebudowa� w zakresie koliduj�cym z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu, zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami i normami. O okre�lenie warunków przebudowy 
kolizji nale�y wyst�pi� do wła�ciwego operatora sieci. 
 

9. W granicach planu ustala si� nast�puj�ce inwestycje 
nale��ce do zada� własnych gminy z zakresu infrastruktury 
technicznej, o których mowa w przepisach art. 20 ust. 1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
 
  a) sieci wodoci�gowe, 
  b) sieci kanalizacji sanitarnej, 
 
w granicach terenów okre�lonych w § 3 pkt 2 uchwały. 
 

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

Oznaczenie terenu Stawka w % 
1MN, 2MN 30 

1KD, 2KD, 3KD, 4KD 0 
1KDW 0 

 
§ 11. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

2. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Lidzbarka. 
 

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

Przewodnicz�ca Rady Miejskiej 
Irena Romulewicz 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XX/150/08 
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 26 czerwca 2008 r. 
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Zał�cznik Nr 2  
do uchwały Nr XX/150/08 
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 26 czerwca 2008 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 2007 r. Nr 127, poz. 880) Rada Miejska w Lidzbarku postanawia, co nast�puje: 
 

1. Stwierdza si� zgodno�� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr: 241/1, 241/2 i 241/3 
obr�b Jamielnik gmina Lidzbark z ustaleniami studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i 
gminy Lidzbark Welski, uchwalonego uchwał� Nr XXXV/265/98 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 16 czerwca 1998 r. 
 

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

3. W zwi�zku z tre�ci� § 9 pkt 9 uchwały w granicach planu wyst�puj� zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 
technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obejmuj�ce: 
 
  a) sieci wodoci�gowe, 
 
  b) sieci kanalizacji sanitarnej. 
 
W/w zadania b�d� finansowane w trybie przepisów o finansach publicznych stosownie do mo�liwo�ci bud�etowych gminy. 
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UCHWAŁA Nr XXXII/256/2008 

Rady Miejskiej w W �gorzewie 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

w sprawie obni �enia ceny skupu �yta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatk u rolnego  

na obszarze Gminy na 2009 r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 

1990 r. o samorz�dzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Dz. U.  
z 2002 Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 Nr 113, poz. 984, 
Dz. U. z 2002 Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2002 Nr 214, 
poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2003 
Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 Nr 102, poz. 1055,  
Dz. U. z 2004 Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2004 Nr 167, 
poz. 1759, Dz. U. z 2005 Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2005 
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17, poz. 128, Dz. U.  
z 2006 Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 Nr 48, poz. 327, 
Dz. U. z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, 
poz. 1218) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. 
Nr 136, poz. 969, Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412,  
Dz. U. z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Dz. U. z 2006 r.  
Nr 249, poz. 1825, Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 747,  
Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730) oraz Komunikatu 
Prezesa Głównego Urz�du Statystycznego z dnia 17 
pa�dziernika 2008 r. w sprawie �redniej ceny skupu �yta 
za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P. Nr 81, 
poz. 717) Rada Miejska w W�gorzewie uchwala, 
co nast�puje: 

 
§ 1. Obni�a si� cen� skupu �yta do celów wymiaru 

podatku rolnego ogłoszon� w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urz�du Statystycznego z kwoty 55,80 zł za 1 q 
do kwoty 48,00 zł za 1 q. 

 
§ 2. Pobór podatku nast�puje w trybie okre�lonej w 

uchwale Nr VII/48/2003 Rady Miejskiej w W�gorzewie z 
dnia 17 marca 2003 w sprawie zarz�dzenia poboru 
podatków stanowi�cych dochód Gminy w drodze inkasa, 
okre�lenia inkasentów i wysoko�ci wynagrodzenia 
za inkaso. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 
W�gorzewa. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w �ycie po ogłoszeniu w 
Dzienniku Urz�dowym Województwa Warmi�sko-
Mazurskiego z moc� obowi�zuj�c� od 1 stycznia 2009 r. 

 
Przewodnicz�cy Rady 
Tomasz Wierzchowski 

 
 
 
 
 
 


