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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XLV/242/2010 
Rady żminy Miłki 
z dnia 24 marca 2010 r. 

 
 

1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza 
siC zgodnoWć miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoWci Rydzewo z ustaleniami zawartymi 
w Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego żminy Miłki, uchwalonymi uchwał> Nr 73/IX/99 
Rady żminy Miłki z dnia 30.11.1999 r. 
 
 

Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr XLV/242/2010 
Rady żminy Miłki 
z dnia 24 marca 2010 r. 

 
1. Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w trakcie 

wyłocenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoWci Rydzewo - do publicznego 
wgl>du w dniach od 29 grudnia 2009 r. do 20 stycznia 2010 r., a takce w dniu wyznaczonej dyskusji publicznej 15 stycznia 
2010 r. oraz w terminie 14 dni po zakoMczeniu wyłocenia - do 3 lutego 2010 r. osoby prawne i fizyczne oraz jednostki nie 
posiadaj>ce osobowoWci prawnej wniosły piCć uwag do projektu planu, które zostały uwzglCdnione pozytywnie. 
 
 

Zał>cznik Nr 4 
do uchwały Nr XLV/242/2010 
Rady żminy Miłki 
z dnia 24 marca 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie w sprawie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 

własnych gminy oraz zasady finansowania wynikaj> z budcetu gminy. 
 

W granicach planu w skład przestrzeni publicznych nalec>cych do zadaM własnych gminy, o których mowa 
w przepisach art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zalicza siC ulice oznaczone symbolem 
KL, KD, tereny ci>gów pieszo-jezdnych i pieszych, teren zieleni parkowej w konturze o symbolu 13ZP, teren szkoły 
o symbolu 15UC, teren ogólnodostCpnej placy i k>pieliska na terenie o symbolu 3UT, a w zalecnoWci od potrzeb, ustala siC 
mocliwoWć wyznaczenia dodatkowych terenów. 
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UCHWAŁA Nr XLV/243/2ŃńŃ 

Rady żminy Miłki 

z dnia 24 marca 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czCWci miejscowoWci Jagodne Małe. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41 i 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 i Nr 201, poz. 1237) w zwi>zku z art. 18 
ust. 2 pkt 5 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 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 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i 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) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leWnych (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, 

z 2006 r. Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, 
poz. 541). 
 

Rozdział ń 
Ustalenia ogólne 

 
§ 1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla czCWci miejscowoWci Jagodne Małe 
w obrCbie geodezyjnym Jagodne Wielkie, w granicach 
okreWlonych zał>cznikiem nr 1 do uchwały IX/56/2007 
Rady żminy Miłki z dnia 29 maja 2007 r., w sprawie 
przyst>pienia do opracowania zmian w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowoWci Jagodne Małe obejmuj>cy tereny 
oznaczone symbolami: 9US, 15UK*UP, 20WZ, 21ZP 
o ł>cznej powierzchni około 2 ha. 
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§ 2. Integralnymi czCWciami uchwały s>Ś 
 
  a) niniejszy tekst planu miejscowego, 
 
  b) rysunek planu, w skali 1Ś1000, stanowi>cy Zał>cznik 

Nr 1 do uchwały, 
 
  c) rozstrzygniCcie o  zgodnoWci planu z ustaleniami 

studium uwarunkowaM i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miejscowoWci 
Jagodne Małe, stanowi>ce Zał>cznik Nr 2 do 
uchwały, 

 
  d) rozstrzygniCcia w sprawie sposobu uwzglCdnienia 

uwag do planu, stanowi>ce Zał>cznik Nr 3 do 
uchwały, 

 
  e) rozstrzygniCcia w sprawie sposobu realizacji i zasad 

finansowania gminnych inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, stanowi>ce Zał>cznik Nr 
4 do uchwały. 

 
§ 3. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu miejscowego s> obowi>zuj>cymi ustaleniami 
planu: 
 
  a) granice terenu objCtego planem, 
 
  b) symbole przeznaczenia terenów funkcjonalnych 

okreWlone odpowiedni> liter> i numerem, 
 
  c) nieprzekraczalne linie zabudowy. 
 

§ 4. O ile niniejsza uchwała nie stanowi inaczej, 
wystCpuj>ce w niej podstawowe terminy nalecy rozumieć 
nastCpuj>coŚ 
 
  a) „plan” oznacza niniejsz> uchwałC wraz 

z zał>cznikami, stanowi>c> miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu 
przepisów o planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym, 

 
  b) „nieprzekraczalna linia zabudowy” - oznacza liniC 

której nie moce przekroczyć cadna wystaj>ca Wciana 
budynku; w miejscach gdzie nie oznaczono linii 
zabudowy (np. odległoWć od granicy działki) nalecy 
przyjmować zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisamiś 

 
  c) „obszar funkcjonalny” lub „obszar” oznacza teren 

wyrócniony w planie ze wzglCdu na przeznaczenie 
i zasady zagospodarowania i oznaczony w tekWcie 
oraz na Rysunku Planu numerem porz>dkowym 
i literowo-cyfrowym symbolem funkcji, 

 
  d) „współczynnik zabudowy” to stosunek powierzchni 

zabudowy do powierzchni działki, wyracony 
w procentach, „powierzchnia zabudowy” - 
powierzchnia rzutu poziomego budynków mierzona 
po zewnCtrznym obrysie Wcian kondygnacji 
przyziemnej lub nadziemnej w przypadku, gdy jej 
obrys wystCpuje poza obrys kondygnacji przyziemnejś 
do powierzchni zabudowy zalicza siC równiec 
przeWwity, przejWcia oraz rampy, studzienki, wjazdy 
do garacy itp. elementy budynku maj>ce oparcie na 
ziemi”ś 

 
  e) „powierzchnia biologicznie czynna” - grunt rodzimy 

oraz woda powierzchniowa na terenie działki 
budowlanej, a takce 50 % sumy powierzchni tarasów 

i stropodachów o powierzchni nie mniejszej nic        
10 m

2, urz>dzonych jako stałe trawniki lub kwietniki 
na podłocu zapewniaj>cym im naturaln> wegetacjC, 

 
  f) „wysokoWć budynku” to, wysokoWć od projektowanego 

poziomu terenu przy głównym wejWciu do budynku do 
najwycszej kalenicy, 

 
  g) „usługi nieuci>cliwe” - nalecy przez to rozumieć 

obiekty usługowe, które nie mog> powodować stałej 
b>da okresowej uci>cliwoWci, zgodnie 
z obowi>zuj>cymi przepisami szczególnymi, 
ewentualna uci>cliwoWć usługi, b>da szkodliwoWć dla 
Wrodowiska nie moce wykraczać poza granice działki 
na której zlokalizowany jest obiekt.  

 
§ 5. W obszarze opracowania wyrócnia siC 

nastCpuj>ce rodzaje obszarów funkcjonalnychŚ 
 
- -UT/MN - zabudowa usługowa turystyczna 

z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej, 
 
- -U/US - zabudowa usługowa i urz>dzenia sportowo-

rekreacyjne, 
 
- -U/MN - zabudowa usługowa z dopuszczeniem 

funkcji mieszkalnej. 
 

§ 6. Zasady ochrony i  kształtowania ładu 
przestrzennego: 
 
  1) Przestrzeganie obowi>zuj>cych przepisów prawa 

odnoWnie zachowania ładu przestrzennego, 
architektonicznego, ochrony wartoWci przyrodniczych. 

 
  2) Wszelkie działania projektowe i realizacyjne 

zabezpieczaj>ce racjonalnoWć i ład przestrzenny 
nalecy prowadzić zgodnie z ustaleniami szczególnymi 
planu, zawartymi w Rozdziale II niniejszej uchwały, 
obowi>zuj>cymi normami i przepisami oraz zasadami 
sztuki budowlanej. 

 
§ 7. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego: 
 

  1) Teren objCty opracowaniem planu, połocony jest 
w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy 
Wielkich Jezior Mazurskich, obowi>zuj> ustalenia 
Wojewody WarmiMsko-Mazurskiego. 

 
  2) W zakresie ochrony wód powierzchniowych 

i gruntowych ustala siC obowi>zek odprowadzenia 
Wcieków - do kanalizacji sanitarnej. 

 
  3) Dla potrzeb ochrony przed hałasem ustala siC, ce 

obszar opracowania jest terenem przeznaczonym na 
cele zabudowy usługowej w rozumieniu art. 113 ustawy 
- Prawo ochrony Wrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

 
  4) Zakłada siC gospodarkC odpadami stałymi w oparciu 

o gminne słucby oczyszczania. żromadzenie 
odpadów w pojemnikach (w wydzielonych miejscach) 
w terenach, gdzie odpady te powstaj>, w tym na 
poszczególnych działkach, z mocliwoWci> selektywnej 
zbiórki odpadów, okresowy wywóz odpadów na 
podstawie stosownych umów, na składowisko 
(docelowo do zakładu unieszkodliwiania odpadów) 
zgodnie z zasadami utrzymania czystoWci i porz>dku 
w gminie, wynikaj>cymi ze stosownych przepisów 
gminnych oraz ustawy o odpadach. 
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§ 8. Zasad dotycz>cych ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków. 
 
  1) W granicach opracowania planu, tereny o symbolu: 

1UT/MN i 2U/US, objCte s> ochron> konserwatorsk> 
na podstawie decyzji WKZ 534/187/d/88 z dnia 
14.11.1988 r. wpisuj>cej do rejestru zabytków 
pozostałoWci parku dworskiego wraz z przyległym 
terenem. 

 
  2) Wszelkie inwestycje na terenie wpisanym do rejestru 

zabytków nalecy uzgodnić z Wojewódzkim UrzCdem 
Ochrony Zabytków Delegatur> w źłku (zgodnie   
z art. 36 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami). 

 
§ 9. W obszarze opracowania nie wyznacza siC 

przestrzeni publicznych w rozumieniu przepisów 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
W zalecnoWci od potrzeb istnieje mocliwoWć wyznaczenia 
publicznych terenów sportu i rekreacji w konturze 
o symbolu 2U/US. 
 

§ 10. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 
kształtowania zabudowy w odniesieniu do 
poszczególnych obszarów funkcjonalnych zawarte s> 
w Rozdziale II. 
 

§ 11. Obiekty budowlane nalecy posadawiać 
z uwzglCdnieniem wysokich stanów wód osi>gaj>cych 
rzCdn> 116,50 m npm Kr. 
 

§ 12. DostCp do zabudowy w granicach opracowania 
planu, realizowany bCdzie z istniej>cych dróg 
publicznych: powiatowej nr 1718N i drogi gminnej. 
 

§ 13. Doprowadzenie energii elektrycznej do 
poszczególnych obiektów nalecy realizować na 
podstawie warunków przył>czenia okreWlonych przez 
Pżź Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. Sieci 
elektroenergetyczne słuc>ce do zasilania planowanych 
obiektów bCd> realizowane zgodnie z obowi>zuj>cymi 
przepisami energetycznymi. 
 
  a) rezerwuje siC teren pod istniej>ce i projektowane 

urz>dzenia elektroenergetyczne (t.j. linie SN i nN oraz 
stacje transformatorowe SN/nN). Szczegółowe dane 
dotycz>ce iloWci i rodzaju urz>dzeM 
elektroenergetycznych niezbCdnych do zasilania 
zostan> okreWlone w warunkach przył>czenia, które 
bCd> wydane podmiotom wnioskuj>cym 
o przył>czenie do sieci elektroenergetycznej. 

 
  b) ostateczna iloWć projektowanych urz>dzeM SN i nN 

wyniknie z potrzeb opracowywanego terenu 
i warunków przył>czenia poszczególnych obiektów. 
W zwi>zku z powycszym rezerwa terenu i warunki 
przył>czenia poszczególnych obiektów na w/w 
urz>dzenia moce ulec zmianie. 

 
  c) w przypadku kolizji projektowanych obiektów 

z urz>dzeniami elektroenergetycznymi nalecy je 
dostosować do projektowanego zagospodarowania 
przestrzennego terenu zgodnie z obowi>zuj>cymi 
normami i przepisami. Przebudowa, która powinna 
być zrealizowana kosztem inwestora inwestycji 
podstawowej dotyczy nie tylko zmian tras linii 
elektroenergetycznych, lecz równiec wykonania 
odpowiednich obostrzeM i uziemieM i powinna być 
realizowana na drodze umowy miCdzy 

zainteresowanymi i Pżź Dystrybucja Białystok sp. 
z o.o. 

 
  d) sieci elektroenergetyczne słuc>ce do zasilania 

planowanych obiektów bCd> realizowane zgodnie 
z ustaw> z dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo 
energetyczne” (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 
z póan. zm.). 

 
§ 14. Ogrzewanie planuje siC w oparciu o własne, 

indywidualne kotłownie oraz wkłady kominkowe opalane 
drewnem. 

 
§ 15. Zaopatrzenie w wodC - istniej>c> sieci> 

wodoci>gow> na warunkach Zarz>dcy sieci. 
 
§ 16. Odprowadzenie Wcieków sanitarnych do 

istniej>cej sieci kanalizacji sanitarnejś na warunkach 
Zarz>dcy sieci. 

 
§ 17. Odprowadzenie wód opadowych - 

powierzchniowe, w granicach własnych działek. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe dotycz>ce poszczególnych 

obszarów funkcjonalnych 
 

§ 18. Wyznacza siC fragment terenu zabytkowego 
zespołu dworsko-folwarcznego, objCtego ochron> 
konserwatorsk> na podstawie decyzji WKZ 534/187/d/88 
z dnia 14.11.1988 r., oznaczonego na rysunku planu - 
symbolem: 1UT/MN o nastCpuj>cych ustaleniachŚ 
 
  1) Dla terenu o symbolu 1UT/MN ustala siCŚ funkcja 

podstawowa - usługi turystyczne (hotelowo-
gastronomiczne, pensjonatowe, dom weselny itp.), 
funkcja uzupełniaj>ca - zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, zwi>zana z funkcjonowaniem terenu. 

 
  2) Zachowuje siC zabytkowy budynek dworu. Zakazuje 

siC wyburzania, nadbudowy, zmiany kształtu dachu. 
Dopuszcza siC jego rozbudowC po uprzednim 
uzyskaniu wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 

 
  3) Zaleca siC odtworzenie załoceM dworsko-parkowych 

poprzez budowC nieistniej>cych juc budynków, na 
funkcje ustalone w pkt 1. 

 
  4) Projektowane budynki o wysokoWci 2-kondygnacji 

nadziemnych, z ostatni> - ukryt> w dachu 
dwuspadowym symetrycznym, o k>cie nachylenia 
połaci dachowych 35-45

o. Architektura budynków 
winna nawi>zywać do historycznej zabudowy Mazur, 
w zakresie gabarytów, zastosowania tradycyjnych 
materiałów wykoMczeniowychŚ cegła, dachówka 
w odcieniu ceglasto-czerwonym, jasny tynk, drewno, 
kamieM. 

 
  5) Zachowuje siC istniej>cy starodrzew, ustala siC 

usuniCcie elementów zniekształcaj>cych kompozycjC 
zieleni (samosiewy), zaleca siC wprowadzenie 
nowych elementów krajobrazowych, podnosz>cych 
wartoWć estetyczn> terenu i podkreWlaj>cych parkowy 
charakter załocenia. 

 
  6) Zaleca siC stosowanie nowych elementów małej 

architektury tworz>cej wyposacenie parku. 
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  7) Nie zezwala siC lokalizowania inwestycji 
o charakterze uci>cliwym, mog>cym przyczynić siC 
do zniszczenia zabytku, a takce dysharmonizuj>cymi 
z jego elementami. 

 
  8) Zakazuje siC wtórnego podziału działki. 
 
  9) Minimalny współczynnik terenów biologicznie 

czynnych - 60 %. 
 
  10) Zapewnić odpowiedni> iloWć miejsc parkingowych. 
 
  11) Obsługa komunikacyjna z drogi gminnej oznaczonej 

na rysunku planu symbolem 5KD. 
 
  12) Wszelkie inwestycje na terenie wpisanym do 

rejestru zabytków nalecy uzgodnić z Wojewódzkim 
UrzCdem Ochrony Zabytków w źłku (zgodnie z art. 
36 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami). 

 
§ 19. Wyznacza siC fragment terenu zabytkowego 

zespołu dworsko-folwarcznego, objCtego ochron> 
konserwatorsk> na podstawie decyzji WKZ 534/187/d/88 
z dnia 14.11.1988 r., w czCWci ucytkowanego dotychczas 
jako hydrofornia, oznaczony na rysunku planu - 
symbolem: 2U/US o nastCpuj>cych ustaleniachŚ 
 
  1) Dla terenu o symbolu 2U/US ustala siCŚ funkcja 

podstawowa - usługi nieuci>cliwe (w tym usługi 
turystyczne, handel), urz>dzenia sportowo-
rekreacyjne, funkcja uzupełniaj>ca - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, zwi>zana 
z funkcjonowaniem terenu. 

 
  2) Ustala siC budowC, przebudowC, prowadzenie robót 

budowlanych istniej>cych obiektów na w/w funkcje. 
 
  3) Projektowane budynki o wysokoWci 2-kondygnacji 

nadziemnych, z ostatni> - ukryt> w dachu 
dwuspadowym symetrycznym, o k>cie nachylenia 
połaci dachowych 35-45

o, pokrycie dachów - 
dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym. 
W wykoMczeniu budynków stosować tradycyjne 
materiałyŚ jasny tynk, drewno, kamieM, dachówka. 

 
  4) Zaleca siC wprowadzenie zieleni parkowej 

i elementów małej architektury ogrodowej, 
podnosz>cych wartoWć estetyczn> terenu 
i podkreWlaj>cych parkowy charakter załocenia. 

 
  5) Nie zezwala siC lokalizowania inwestycji 

o charakterze uci>cliwym, mog>cym przyczynić siC 
do zniszczenia załoceM zabytkowych, a takce 
dysharmonizuj>cych z jego elementami. 

 
  6) Wszelkie inwestycje na terenie wpisanym do rejestru 

zabytków nalecy uzgodnić z Wojewódzkim UrzCdem 
Ochrony Zabytków w źłku (zgodnie z art. 36 ustawy 
z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami). 

 
  7) Minimalny współczynnik terenów biologicznie 

czynnych - 60 %. 
 

  8) Nieprzekraczalne linie nowej zabudowy, od drogi 
powiatowej - min. 8 m od linii rozgraniczaj>cej drogC 
powiatow> i min. 6 m od linii rozgraniczaj>cej drogC 
gminn> zgodnie z rysunkiem graficznym. 

 
  9) Zapewnić odpowiedni> iloWć miejsc parkingowych. 
 
  10)  Obsługa komunikacyjna z drogi gminnej oznaczonej 

na rysunku planu symbolem 5KD lub powiatowej 
oznaczonej symbolem 4KP oraz drogi gminnej. 

 
§ 20. Wyznacza siC teren projektowanych zabudowy 

usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczony na rysunku planu - symbolem: 3U/MN 
o nastCpuj>cych ustaleniachŚ 
 
  1) Projektowane budynki o wysokoWci 2-kondygnacji 

nadziemnych, z ostatni> - ukryt> w dachu 
dwuspadowym symetrycznym, o k>cie nachylenia 
połaci dachowych 35-45

o, pokrycie dachów - 
dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym. 
W wykoMczeniu budynków stosować tradycyjne 
materiałyŚ jasny tynk, drewno, kamieM, dachówka. 

 
  2) Nie zezwala siC lokalizowania inwestycji 

o charakterze uci>cliwym dla s>siedniej zabudowy. 
 
  3) Minimalny współczynnik terenów biologicznie 

czynnych - 60 %. 
 
  4) Nieprzekraczalne linie zabudowy min. 8 m od linii 

rozgraniczaj>cej drogC powiatow>. 
 
  5) Nalecy zapewnić odpowiedni> iloWć miejsc 

postojowych dla samochodów w granicach działek. 
 
  6) Obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KP. 
 

Rozdział 3 
Postanowienia przejWciowe i koMcowe 

 
§ 21. Ustala siC stawkC 30 % dla naliczania opłat, 

o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r. 

 
§ 22. W granicach opracowania planu trac> moc 

ustaleniaŚ „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowoWci Jagodne Małe - wieW”, 
przyjCte uchwał> Nr XVI/126/2004 Rady żminy Miłki 
z dnia 26 maja 2004r. 

 
§ 23. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 

żminy Miłki. 
 
§ 24. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

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

dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady żminy 
Dariusz Ireneusz żórski 
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr XLV/243/2010 
Rady żminy Miłki 
z dnia 24 marca 2010 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XLV/243/2010 
Rady żminy Miłki 
z dnia 24 marca 2010 r. 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza siC 

zgodnoWć „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowoWci Jagodne Małe - w obrCbie 
geodezyjnym Jagodne Wielkie” z ustaleniami zawartymi w „Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego żminy Miłki” przyjCtego Uchwał> Nr XII/60/99 Rady żminy w Miłkach z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie 
zatwierdzenia Studium UwarunkowaM i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego żminy Miłki. 
 
 

Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr XLV/243/2010 
Rady żminy Miłki 
z dnia 24 marca 2010 r. 

 
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w trakcie 

wyłocenia projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowoWci Jagodne Małe w obrCbie 
geodezyjnym Jagodne Wielkie” - do publicznego wgl>du, w dniach od 29 grudnia 2009 r. do 20 stycznia 2010 r. , a takce 
w dniu wyznaczonej dyskusji publicznej 15 stycznia 2010 r. oraz w terminie 14 dni po zakoMczeniu wyłocenia - do 3 lutego 
2010 r. osoby prawne i fizyczne oraz jednostki nie posiadaj>ce osobowoWci prawnej, nie wniosły uwag do projektu planu. 
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UCHWAŁA Nr LIII/38Ń/ńŃ 

Rady Miejskiej w Lidzbarku WarmiMskim 

z dnia 31 marca 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark WarmiMski. 
 

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) z 2010 r. Dz. U. Nr 24, 
poz. 124 oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (tekst jednolityŚ Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. 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), z 2010 r. Nr 28, poz. 142 Rada Miejska 
w Lidzbarku WarmiMskim po stwierdzeniu zgodnoWci 
ustaleM planu ze Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark 
WarmiMski uchwala, co nastCpujeŚ 

 
§ 1. Uchwala siC ZmianC miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark 
WarmiMski. 

 
§ 2. 1. Zakres i granice planu zostały okreWlone 

w Uchwale Nr V/29/07 z dnia 26.02.2007 r. Rady 
Miejskiej w Lidzbarku WarmiMskim w sprawie 
przyst>pienia do sporz>dzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lidzbark WarmiMski. 

 
2. Plan miejscowy składa siC z nastCpuj>cych 

elementów podlegaj>cych uchwaleniuŚ 
  1) tekstu ustaleM planu stanowi>cego treWć niniejszej 

uchwały, 
  2) rysunku planu w skali 1Ś1000 stanowi>cego zał>cznik 

graficzny Nr 1 z podziałem na jednostki planistyczne 
A, B, C, D, E1, E2, E3, F, 

  3) stwierdzenia zgodnoWci planu z ustaleniami studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lidzbark WarmiMski, 
rozstrzygniCcia o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, stanowi>ce 
odpowiednio zał>czniki Nr 2, 3 do uchwały. 

 
§ 3. 1. Plan stanowi podstawC do podejmowania 

decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki 
terenami i kształtowania zabudowy. 

 
2. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu s> obowi>zuj>ceŚ 
  1) granice opracowania planu, 
  2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania, 
  3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
  4) obowi>zuj>ce linie zabudowy, 
  5) granice strefy ochrony konserwatorskiej „A”, „B” 

i ochrony archeologicznej „W”, 
  6) granice obszarów chronionego krajobrazu, strefy 

ochrony ekspozycji „ź” oraz ci>gów ekologicznych 
stanowi>cych system ochronny rzeki Łyny i rzeki 
Symsarny,


