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UCHWAŁA Nr XLV/321/2010 

Rady Miejskiej w Miłakowie 

z dnia 30 marca 2010 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/51/2003 Rady Miejskie j w Miłakowie z dnia 29 maja 2003 r.  

w sprawie zarz �dzenia poboru podatku rolnego, le �nego i od nieruchomo �ci w drodze inkasa oraz okre �lenia 

inkasentów i wysoko �ci wynagrodzenia za inkaso. 

 
Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada  

1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94,  
poz. 431z pó�n. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia  
30 pa�dziernika 2002 r. o podatku le�nym (Dz. U. Nr 200, 
poz. 1682 z pó�n. zm.) i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pó�n. zm.) Rada Miejska 
w Miłakowie uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. Zmienia si� zał�cznik Nr 1 do uchwały, który 
otrzymuje brzmienie: 

 
Lp. Nazwa sołectwa % 
1. Bieniasze 10 
2. Boguchwały 10 
3. Głodówko 10 
4. Gudniki 10 
5. Henrykowo 10 
6. Ksi��nik 10 
7. Miłakowo 10 
8. Mysłaki 10 

9. Nowe Mieczysławy 10 
10. Pityny 10 
11. Polkajny 10 
12. Raciszewo 10 
13. Roje 10 
14. Stare Bolity 10 
15. Stolno 10 
16. Trokajny 10 
17. Warkałki 10 
18. Warkały 10 
19. Ro�nowo 10 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 

Miłakowa. 
 

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

 
Przewodnicz�cy Rady Miejskiej 

Michał Boczulak 
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UCHWAŁA Nr XXXIV/204/2010 

Rady Miejskiej w Pasymiu 

z dnia 30 marca 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego w obr �bie geodezyjnym Tylkowo 

 
 Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi�zku z art. 27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku 
Nr 80, poz. 717, z 2004 roku Nr 6 poz. 4, Nr 141,  
poz. 1492, z 2005 roku Nr 113, poz. 954, Nr 130,  
poz. 1087, z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, 
z 2007 roku Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 roku Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) oraz  
art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2, pkt 5 i art. 40  
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz�dzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, Dz. U. 
z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 
roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku  
Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 
roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 
poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku: 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 roku:  
Nr 52, poz. 420) oraz po stwierdzeniu zgodno�ci ze 
„Zmian� studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pasym” 

Rada Miejska w Pasymiu uchwala miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego w obr�bie 
geodezyjnym Tylkowo. 
 

Rozdział 1 
Ustalenia wst �pne 

 
§ 1. Granice planu okre�la uchwała Nr VI/31/2007 

Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 28 marca 2007 r. 
w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w obr�bie 
geodezyjnym Tylkowo. 
 

§ 2. 1. Plan składa si� z nast�puj�cych elementów 
podlegaj�cych uchwaleniu i opublikowaniu: 
 
  1) ustale� planu stanowi�cych tre�� niniejszej uchwały, 
 
  2) rysunku planu w skali 1:2000 stanowi�cego zał�cznik 

nr 1 do niniejszej uchwały, 
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  3) rozstrzygni�cia o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu stanowi�cego zał�cznik nr 2 do 
niniejszej uchwały, 

 
  4) rozstrzygni�cia o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania stanowi�cych 
zał�cznik nr 3 do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Ustala si� nast�puj�c� interpretacj� u�ytych 

symboli i poj��: 
 
  1) linia rozgraniczaj�ca tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania, �ci�le 
okre�lona – oznacza lini�, która nie mo�e ulec zmianie 
w wyniku realizacji planu; 

 
  2) linia rozgraniczaj�ca tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania orientacyjna 
– oznacza lini� która mo�e by� przesuni�ta w wyniku 
realizacji planu ± 5,0 m; 

 
  3) linia zabudowy nieprzekraczalna – jest to linia 

wyznaczona na rysunku planu, wzdłu� której 
obowi�zuje usytuowanie jednej z elewacji budynku 
z mo�liwo�ci� cofni�cia w gł�b działki; 

 
  4) linia zabudowy obowi�zuj�ca – jest to linia 

wyznaczona na rysunku planu, wzdłu� której 
obowi�zuje usytuowanie jednej z elewacji budynku. 
Lini� t� mog� przekracza�: wykusze, nadwieszenia 
i zadaszenia tych obiektów powy�ej poziomu parteru, 
lecz nie wi�cej ni� 1,30 m; 

 
  5) orientacyjne linie podziału wewn�trznego – oznaczaj� 

linie podziału wewn�trznego mog�ce ulec 
przesuni�ciu ± 2,0 m; 

 
  6) przeznaczenie terenu – oznacza takie przeznaczenie 

funkcjonalne, które jest przewidziane na danym 
terenie zarówno w zakresie wykorzystania powierzchni 
terenu jak i kubatury zabudowy; 

 
  7) dost�pno�� komunikacyjna – oznacza to zapewnienie 

zjazdu z drogi publicznej lub wewn�trznej na działk�; 
 
  8) miejsce postojowe – oznacza miejsce o wymiarach 

zapewniaj�cych parkowanie samochodem; 
 
  9) przepisy odr�bne - nale�y przez to rozumie� 

obowi�zuj�ce przepisy prawne (ustawy, rozporz�dzenia) 
reguluj�ce zasady działa� inwestycyjnych na danym 
terenie; 

 
10) teren – oznacza teren o okre�lonym przeznaczeniu lub 

zasadach zagospodarowania, który został wyznaczony 
na rysunku planu liniami rozgraniczaj�cymi, posiada 
oznaczenie, symbol literowy, numer porz�dkowy oraz 
przypisane ustalenia zawarte w niniejszej uchwale; 

 
11) kierunek kalenicy – nale�y przez to rozumie� kierunek 

głównej kalenicy budynku; 
 
12) zabudowa usługowo-produkcyjna – s� to obiekty, dla 

których nie wymagane jest opracowanie raportu 
oddziaływania na �rodowisko; 

 
13) Liniowe oznaczenia graficzne wyznaczaj�ce granice 

terenów, biegn�ce na rysunku planu wzdłu� podziałów 

geodezyjnych, nale�y traktowa� jako oznaczenia 
biegn�ce po tych podziałach. 
 
§ 4. Przedmiotem ustale� planu s�:  
 
1. Tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej U,P. 
 
2. Tereny zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej MN. 

 
3. Tereny zadrzewie� Zlz. 

 
4. Tereny zieleni urz�dzonej ogólnodost�pnej ZP. 

 
5. Teren zieleni izolacyjnej ZI. 

 
6. Teren drogi krajowej KDG. 

 
7. Tereny dróg dojazdowych wewn�trznych KDW. 

 
8. Tereny �cie�ek pieszych publicznych KX. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dotycz �ce całego obszaru obj �tego 
planem miejscowym 

 
§ 5. Ustalenia dotycz�ce oznacze� na rysunku planu:  

 
1. Skala rysunku planu okre�lona w formie liczbowej 

i liniowej. 
 

2. Granice terenu obj�tego planem. 
 

3. Linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym 
przeznaczeniu lub ró�nych zasadach zagospodarowania: 
 
  1) �ci�le okre�lone oznaczone lini� ci�gł�; 
 
  2) orientacyjne oznaczone lini� przerywan�. 
 

4. Oznaczenia terenów składaj� si� z liczb i liter, które 
okre�laj�: 
 
  1) kolejny przyporz�dkowany numer terenu okre�lonego 

liniami rozgraniczaj�cymi – oznaczenie cyfrowe; 
 
  2) symbol przeznaczenia – oznaczenie literowe jak w § 4. 
 

5. Nieprzekraczalne i obowi�zuj�ce linie zabudowy. 
 

6. Linie rozgraniczaj�ce pasów drogowych oraz ich 
klasyfikacja i parametry techniczne. 
 

§ 6. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu s� obowi�zuj�ce:  

 
1. Granica terenu obj�tego planem. 

 
2. Linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu. 

 
3. Linie rozgraniczaj�ce dróg oraz ich klasyfikacja 

i parametry techniczne. 
 
4. Nieprzekraczalne linie zabudowy. 

 
5. Obowi�zuj�ce linie zabudowy. 

 
§ 7. Nast�puj�ce oznaczenia mog� podlega� zmianom:  
 
1. Orientacyjne linie podziału wewn�trznego. 
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§ 8. Na obszarze obj�tym opracowaniem nie wyst�puj�:  
 
1. Obiekty i tereny podlegaj�ce ochronie ustalonej na 

podstawie odr�bnych przepisów, w tym dotycz�cych 
szkód górniczych. 

 
2. Obiekty i tereny uznane za niezb�dne na cele 

obronno�ci pa�stwa oraz obiekty wa�ne i szczególnie 
wa�ne dla bezpiecze�stwa i obronno�ci pa�stwa 
okre�lone odr�bnymi przepisami. 
 

3. Obiekty zabytkowe oraz dobra kultury. 
 

4. Tereny wymagaj�ce scalenia i powtórnego podziału. 
 

§ 9. Zasady uzbrojenia w infrastruktur� techniczn�:  
 
1. W zakresie gospodarki wodnej ustala si�: 

 
  1) zaopatrzenie w wod� z istniej�cej sieci wodoci�gowej; 
 
  2) obowi�zek podł�czenia istniej�cych i projektowanych 

obiektów do sieci wodoci�gowej; 
 
  3) sie� wodoci�gow� lokalizowa� w pasach drogowych 

dróg dojazdowych i wewn�trznych. 
 

2. W zakresie gospodarki �ciekami ustala si�: 
 
  1) nakaz odprowadzania �cieków z terenów zabudowy 

systemem sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni 
�cieków w Pasymiu; 

 
  2) sie� kanalizacyjn� lokalizowa� w pasach drogowych 

dróg dojazdowych wewn�trznych, pod jezdniami lub 
chodnikami. 

 
3. W zakresie kanalizacji deszczowej ustala si�: 

 
  1) nakaz odprowadzenia wód opadowych z terenów 

utwardzonych, poprzez kanalizacj� deszczow� do 
rzeki Kalwy; 

 
  2) sie� kanalizacyjn� lokalizowa� w pasach drogowych 

dróg dojazdowych wewn�trznych, pod jezdniami lub 
chodnikami. 

 
4. W zakresie zasilenia w energi� elektryczn� ustala si�: 

 
  1) zasilenie terenów zabudowy mieszkaniowej, sieci� 

kablow� NN z najbli�szej stacji transformatorowej; 
 
  2) teren pod projektowane sieci rezerwuje si� w pasach 

drogowych dróg dojazdowych, poza jezdniami; 
 
  3) sieci energetyczne realizowa� zgonie z warunkami 

dysponenta sieci. 
 

5. W zakresie gospodarki cieplnej ustala si�: 
 
  1) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych �ródeł ciepła; 
 
  2) wyeliminowa� wysokoemisyjne paliwa z przechodzeniem 

na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej opałowy, drewno itp.). 
 

6. W zakresie telekomunikacji ustala si�: 
 
  1) obsług� telekomunikacyjn� realizowa� zgodnie 

z warunkami technicznymi okre�lonymi przez 
dysponentów sieci; 

  2) projektowane sieci lokalizowa� w pasach drogowych 
dróg dojazdowych i wewn�trznych, poza jezdniami 
oraz w pasie technicznym drogi lokalnej. 

 
7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala si�: 

 
  1) zaopatrzenie w gaz ziemny z projektowanej sieci 

gazowej zgodnie z warunkami technicznymi i 
ekonomicznymi okre�lonymi przez dysponenta sieci. 
W przypadku budowy sieci gazowych nale�y wykona� 
je na warunkach okre�lonych przepisami odr�bnymi; 

 
  2) do czasu budowy sieci gazowej zaopatrzenie w gaz 

propan-butan. 
 

8. W zakresie gospodarki odpadami ustala si�: 
 
  1) nakaz czasowego gromadzenia odpadów w granicach 

działek z uwzgl�dnieniem mo�liwo�ci ich segregacji, 
zgodnie z przepisami odr�bnymi. 

 
§ 10. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego.  
 
1. Szeroko�� frontu działek zabudowy mieszkalnej 

jednorodzinnej nie mo�e by� mniejsza ni� 24,0 m. 
 
2. Dopuszcza si� ł�czenie działek dla poprawy 

zagospodarowania terenu. 
 

3. Powierzchnia biologicznie czynna nie mo�e by� 
mniejsza ni� 60% powierzchni działki. 
 

4. W zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej, o ile 
ustalenia szczegółowe nie stanowi� inaczej, dopuszcza si� 
lokalizacj� gara�y na granicy dwóch działek s�siednich lub 
gara�y wolnostoj�cych pod warunkiem zapewnienia dojazdu 
z ulic publicznych lub wewn�trznych. Budynki te winny 
architektonicznie nawi�zywa� do architektury budynków 
mieszkalnych rodzajem i kolorem pokrycia dachu oraz k�tem 
nachylenia połaci. Preferuje si� gara�e wbudowane 
w budynek mieszkalny lub z nim zblokowane. Na 
pojedynczej działce oznaczonej symbolem MN, wyznaczonej 
liniami rozgraniczaj�cymi, dopuszcza si� budow� jednego 
budynku mieszkalnego oraz gara�owego, przy czym ł�czna 
powierzchnia zabudowy nie mo�e przekracza� 30% 
powierzchni działki budowlanej, chyba �e ustalenia 
szczegółowe stanowi� inaczej. 

 
§ 11. Zasady ochrony �rodowiska.  
 
1. Cały obszar planu poło�ony jest w Obszarze 

Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej 
– obowi�zuj� przepisy odr�bne dotycz�ce ochrony 
przyrody oraz akty wykonawcze do nich. 
 

2. Poziom hałasu dopuszczalnego dla zabudowy 
usługowo-produkcyjnej nie mo�e wykracza� poza warto�ci 
okre�lone dla zabudowy mieszkaniowej. 

 
3. Nakazuje si� zachowanie istniej�cych zadrzewie�, 

z dopuszczeniem wycinki w niezb�dnym zakresie, ze 
wzgl�dów komunikacyjnych i budowlanych. 
 

4. Zakazuje si� likwidacji oczek wodnych. 
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Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe dotycz �ce poszczególnych 
terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj �cymi. 

Ustalenia szczegółowe obowi �zuj� ł�cznie z ustaleniami 
ogólnymi zawartymi w rozdziale II niniejszej uchwał y. 

 
§ 12.  

 
Symbol terenu 

wydzielonego lini� 
rozgraniczaj�cymi 

Ustalenia 

1 2 
1MN  
2MN  
3MN  
4MN  
5MN  
6MN  
7MN  
8MN  
9MN  

10MN  
11MN  
12MN  
13MN  
14MN  
15MN  
16MN  
17MN 

1. Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkalna  
jednorodzinna  

2. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) dopuszcza si� na jednej działce lokalizacj� wył�cznie 

jednego domu mieszkalnego, wolnostoj�cego oraz 
gara�u; 

2) zakazuje si� dzielenia terenu na mniejsze działki; 
3) ł�czna powierzchnia zabudowy nie mo�e przekracza� 

30% powierzchni działki budowlanej; 
4) powierzchnia biologicznie czynna min 60% 

powierzchni działki budowlanej 
5) dopuszcza si� ogrodzenie działek od drogi do 

wysoko�ci 1,2 m do poziomu terenu, z zakazem 
stosowania ogrodze� pełnych i z prefabrykowanych 
elementów betonowych; 

6) dopuszcza si� ogrodzenie z siatki w �ywopłocie; 
7) ustala si� linie zabudowy jak na rysunku planu. 
8) obwi�zuj�cy kierunek kalenicy równoległy do dróg, 

z których działki maj� dost�p. 
3. Zasady kształtowania zabudowy: 
1) parametry obiektów mieszkalnych:  

- wysoko�� zabudowy dwie kondygnacje naziemne, 
w tym poddasze u�ytkowe, 

- dachy wysokie, dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci 
od 35° do 45°, kryte dachówk � ceramiczn� w kolorze 
ceglastym lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze 
naturalnej dachówki, 

- główne połacie dachu musz� mie� ten sam k�t 
nachylenia i by� symetryczne, 

- poziom rz�dnej parteru nie mo�e by� wy�szy ni� od 
poziomu terenu w najwy�szym jego punkcie; 

2) parametry obiektów gara�owych:  
- jedna kondygnacja naziemna, 
- maksymalna wysoko��  2,5 m, licz�c od poziomu 
gruntu do okapu dachu, 

- dachy wysokie dwuspadowe o k�cie nachylenia połaci od 
35° do 45° kryte dachówk � ceramiczn� w kolorze 
ceglastym lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze 
naturalnej dachówki, 

 
4.  Zasady obsługi komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) dost�pno�� komunikacyjna z dróg wewn�trznych KDW;  
2) miejsca parkingowe zabezpieczy� na własnej działce 

w ilo�ci min. dwa miejsca na dom;  
3) zasady uzbrojenia w infrastruktur� techniczn� jak 

w ustaleniach ogólnych w § 9. 
18U,P  
19U,P  
20U,P  
21U,P 

1. Przeznaczenie terenu – zabudowa usługowo- 
produkcyjna.  

2. Zasady kształtowania zabudowy: 
1) obiekty wolnostoj�ce; 
2) wysoko�� zabudowy – jedna kondygnacja; 
3) dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci       

35º do 45º kryty dachówk� ceramiczn� lub 
materiałem o zbli�onych walorach estetycznych 
w kolorze ceglastej czerwieni. 

3. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) powierzchnia zabudowy nie mo�e przekracza� 
    400 m2 ; 
2) powierzchnia biologicznie czynna min 30% 

powierzchni terenu;  
3) dopuszcza si� ł�czenie działek w celu poprawy 

warunków zagospodarowania;  
4) zakazuje si� wznoszenia ogrodzenia pełnego  

i z prefabrykowanych elementów �elbetowych; 
5) dost�p komunikacyjny z dróg wewn�trznych KDW, dla 

terenu oznaczonego symbolem 21U, P dost�pno�� 
komunikacyjna z drogi gospodarczej poza granicami 
planu; 

6) miejsca parkingowe zapewni� w ilo�ci min. 3 miejsc 
na ka�de 50 m2  powierzchni u�ytkowej obiektów 
usługowych oraz min. 5 miejsc na 10 zatrudnionych; 

7) zasady uzbrojenia w infrastruktur� techniczn� jak 
w § 9. 

 

22ZLz 1. Przeznaczenie terenu - zadrzewienia  o charakterze  
le�nym.  

2. Utrzyma� w dotychczasowym u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� 
przystosowania do celów rekreacyjnych. 

3. Dopuszcza si� wycink� ze wzgl�dów sanitarnych 
i porz�dkuj�cych. 

4. Dopuszcza si� nowe nasadzenia drzew w ramach 
prac porz�dkowych. 

23ZP  
24ZP  
25ZP  
26ZP  
27ZP 

1. Przeznaczenie terenu – ziele� urz�dzona 
ogólnodost�pna z orientacyjnym programem: place 
zabaw dla dzieci, obiekty małej architektury, ziele� 
urz�dzona, oczka wodne itp.  

2. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) zakaz lokalizacji budynków; 

28ZP 1. Przeznaczenie terenu – ziele� urz�dzona.  
2. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) zakaz lokalizacji obiektów budynków; 

29ZI 1. Przeznaczenie terenu – ziele� izolacyjna od terenów 
kolejowych (drzewa i krzewy).  

2. Zakazuje si� wznoszenia obiektów budynków. 
30EE  
31EE 

1. Przeznaczenie terenu – tereny trafostacji. 

32NO 1. Przeznaczenie terenu – teren przepompowni �cieków. 

 
§ 13. Ustalenia szczegółowe dla terenów 

komunikacyjnych: 
 

Symbol terenu 
wydzielonego liniami 

rozgraniczaj�cymi 
Ustalenia 

1 2 
01KDG 1. Przeznaczenie terenu - rezerwa terenu pod nowy 

przebieg drogi krajowej nr 53 Olsztyn-Szczytno.  
2. Ustala si� parametry techniczne jak ni�ej: 
1) szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 80,0 m, w tym  
40 m od osi drogi. 
3. Cz��� projektowanego pasa drogowego znajduje si� 
poza granic� opracowania planu. 
4. Do czasu przebudowy drogi krajowej nr 53 (01KDG), 
dost�pno�� komunikacyjna terenu opracowania planu 
wył�cznie przez istniej�cy zjazd na drog� oznaczon� 
symbolem 03KDW. 

02KDW  
03KDW  
04KDW  
05KDW  
06KDW  
07KDW  
08KDW  
09KDW  

010KDW  
011KDW  
012KDW 

1. Przeznaczenie terenu – projektowane drogi dojazdowe 
wewn�trzne.  

2. Parametry techniczne jak ni�ej: 
1) szeroko�� jezdni w liniach rozgraniczaj�cych 12 m; 
3. Brak powi�zania z drog� 01KDG, dost�pno�� 
wył�cznie poprzez drog� gospodarcz�. 

013KDW 1. Przeznaczenie terenu – projektowana droga 
dojazdowa wewn�trzna, dojazd do przepompowni 
�cieków. 

KX 1. Przeznaczenie terenu - �cie�ki piesze ogólnodost�pne,  
2. Parametry techniczne, jak ni�ej: 
1) szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 6 m; 
2) nawierzchnia �cie�ki utwardzona. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia ko �cowe 
 

§ 14. Wysoko�� stawek procentowych.  
 
1.  Ustala si� stawki procentowe słu��ce naliczaniu 

opłaty, o której mowa w art. 36 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu przestrzennym: 
  1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 

U i MN, ustala si� stawk� 20%; 
  2) dla pozostałych terenów stawka nie ma zastosowania. 
 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 
Pasymia. 
 

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

§ 17. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym województwa 
warmi�sko-mazurskiego. 

 
Przewodnicz�cy Rady Miejskiej 

Ryszard Józef 	uk
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Zał�cznik nr 1 
do uchwały nr XXXIV/204/2010 
Rady Miejskiej w Pasymiu 
z dnia 30 marca 2010 r. 
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Zał�cznik nr 2 
do uchwały nr XXXIV/204/2010 
Rady Miejskiej w Pasymiu 
z dnia 30 marca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNI�CIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOEWGO PLANU  

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBR �BIE TYLKOWO 
 

§ 1. 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 pó�niejszymi zm.) Rada Miejska w Pasymiu rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. 
 

§ 2. W trakcie wyło�enia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pasym terenu 
obejmuj�cego obr�b Tylkowo, gm. Pasym nie zgłoszono uwag. 
 
 

Zał�cznik nr 3 
do uchwały nr XXXIV/204/2010 
Rady Miejskiej w Pasymiu 
z dnia 30 marca 2010 r. 

 
Rozstrzygni �cie w sprawie sposobu realizacji i finansowania 

 
§ 1. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

nr 80, poz. 717 - z pó�n. zm.), art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z pó�n. zm.), oraz art. 167, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 - z pó�n. zm.) Rada Miejska w Pasymiu rozstrzyga co nast�puje: 
 

§ 2. Realizacja zało�e� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga wykonania inwestycji nale��cych 
do zada� własnych gminy, w zakresie doprowadzenia do terenu sieci kanalizacji. Nale�� do nich m.in. zadania z zakresu 
infrastruktury technicznej (w zakresie umo�liwienia podł�czenia do nich obszaru opracowania). Na obszarze opracowania 
planu nie wyst�puj� zadania własne gminy w zakresie infrastruktury komunikacyjnej (drogi, �cie�ki pieszo-rowerowe, 
chodniki) i inne. 
 

§ 3. Inwestycje i nakłady wynikaj�ce z realizacji zapisów wymienionych w pkt 1 przedmiotowej uchwały w zakresie 
budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej, które s� niezb�dne dla prawidłowego i uporz�dkowanego zagospodarowania 
terenu obj�tego planem, b�d� finansowane ze �rodków: a) �rodki własne bud�etu Gminy, b) �rodki funduszy ochrony 
�rodowiska, c) �rodki UE i bud�etu pa�stwa pozyskiwane w ramach unijnych programów, d) �rodki innych instrukcji 
i programów krajowych i mi�dzynarodowych, e) wynikaj�cych z porozumienia w ramach partnerstwa publiczno-prawnego, f) 
ze �rodków własnych inwestorów na terenie posiadanych nieruchomo�ci, g) kredyty i po�yczki, o ile inne �ródła oka�� si� nie 
wystarczaj�ce a Rada Miejska wyrazi zgod� na tak� form� finansowania 
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UCHWAŁA Nr XXXI/370/10 

Rady Miejskiej w Jezioranach 

z dnia 31 marca 2010 r. 

 

okre �lenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie nale �no�ci pieni ��nych o charakterze 

cywilnoprawnym przypadaj �cych gminie Jeziorany oraz jej jednostkom organizac yjnym 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, zm. 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, 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  
i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 59 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240) - Rada Miasta w Jezioranach uchwala, 
co nast�puje: 
 

§ 1. Uchwała okre�la szczegółowe zasady                     
i tryb umarzania, odraczania terminu spłaty oraz 
rozkładania na raty nale�no�ci pieni��nych o charakterze 
cywilnoprawnym przypadaj�cych gminie Jeziorany oraz jej 
jednostkom organizacyjnym, a tak�e okre�la organy 
i osoby do tego uprawnione oraz warunki dopuszczalno�ci 
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 
stanowi� b�dzie pomoc publiczn�. 
 

§ 2. Ilekro� jest mowa o: 
 
  1) kierowniku jednostki - nale�y przez to rozumie� osob�, 

która zgodnie z obowi�zuj�cym statutem jest 
uprawniona do zarz�dzania jednostk� organizacyjn� 
gminy Jeziorany; 

 


