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UCHWAŁA Nr XLIV/287/2009 

Rady Miejskiej w Miłomłynie 

z dnia 21 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn 

w miejscowoWci Boguszewo. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Źz. 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, Nr 157, poz. 1241) 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 
Miłomłynie, po stwierdzeniu zgodnoWci planu z ustaleniami 
studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Miłomłyn, uchwalonego 
uchwał> Nr XXI/122/2000 Rady Miejskiej w Miłomłynie z 
dnia 27 wrzeWnia 2000 r. uchwala, co nastCpujeŚ 

 
§ 1. 1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowoWci 
Boguszewo, zwany dalej „planem”. 

 
2. Ustalenia planu stanowi> treWć niniejszej uchwały. 
 
§ 2. 1. żranice planu okreWla uchwała 

Nr XXXV/238/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 
27 maja 2009 r. w sprawie przyst>pienia do sporz>dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Miłomłyn w miejscowoWci Boguszewo. 

 
2. Rysunek planu, sporz>dzony na mapie zasadniczej 

w skali 1Ś1000, stanowi zał>cznik Nr 1 do uchwały i 
obowi>zuje w nastCpuj>cym zakresie ustaleM planuŚ 
 
  a) granic planu; 
 
  b) linii rozgraniczaj>cych tereny o rócnym przeznaczeniu 

i zasadach zagospodarowania; 
 
  c) nieprzekraczalnych linii zabudowy; 
 

  d) oznaczeM przeznaczenia terenów na celeŚ ML -
 zabudowy rekreacji indywidualnej, ZP - zieleni 
urz>dzonej, KŹL - dróg lokalnych, KŹŹ - dróg 
dojazdowych, KDJ - ci>gów pieszych, ZL - lasów. 

 
3. RozstrzygniCcia 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: 

1 ML, 2 ML, 3 ML, 4 ML zabudowy rekreacji indywidualnej 

1 ZP zieleni urz>dzonej 
1 KDL dróg lokalnych 

1 KDD dróg dojazdowych 

1 KDJ ci>gów pieszych 

1 ZL, 2 ZL lasów 

 
§ 4. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
 

1. W granicach planu zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego okreWlone s> ustaleniamiŚ 
 
  a) nieprzekraczalnych linii zabudowy; 
 
  b) zasad kształtowania zabudowy. 
 

2. W granicach planu nie ustala siC 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 Wrodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego. 
 
1. W granicach planu maj> zastosowanie przepisyŚ 

 
  a) prawa ochrony Wrodowiska, z tytułu przepisów o 

dopuszczalnych poziomach hałasu (tereny 
przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
oznaczone w rysunku planu symbolem - ML); 

 
  b) ustawy o ochronie przyrody wraz z rozporz>dzeniami 

wykonawczymi do w/w ustawy z tytułu połocenia 
terenu w obszarze Chronionego Krajobrazu Kanału 
źlbl>skiego. 
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2. W granicach planu nie zezwala siC na lokalizacjC 

inwestycji zawsze mog>cych znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko w rozumieniu przepisów o udostCpnieniu 
informacji o Wrodowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeMstwa w ochronie Wrodowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na Wrodowisko. 

 
3. W granicach planu ustala siC nastCpuj>ce zasady 

zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami ZP i ZLŚ 
 

Oznaczenie 
terenu 

Zasady zagospodarowania terenu: 

1 ZP Na oznaczonym terenie nie zezwala siC na budowC 
obiektów budowlanych w rozumieniu przepisów 
budowlanych, z wył>czeniemŚ 
  a) obiektów małej architektury; 
  b) powierzchniowych urz>dzeM rekreacyjno-

sportowych (np. boiska do piłki siatkowej, 
koszykowej, korty tenisowe etc.); 

  c) zewnCtrznych sieci uzbrojenia terenu i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej; 

  d) zielonych miejsc parkingowych. 
1 ZL, 2 ZL 1. Pozostawienie terenów w sukcesji naturalnej. 

2. Źla oznaczonych terenów maj> zastosowanie 
przepisy ustawy o lasach. 

 

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

 
1. W granicach planu nie ustala siC zasad ochrony 

dziedzictwa kulturowego. 
 
§ 7. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowyŚ 
 

1. 
Oznaczenie 

terenu 
Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

1ML, 2 ML, 
3 ML, 4 ML 

 
1. ZabudowC nalecy kształtować jako budynki 
wolnostoj>ce do wysokoWci dwóch kondygnacji, z 
drug> kondygnacj> jako poddasze ucytkowe. 
 
2. Zadaszenia zabudowy nalecy kształtować w formie 
dachów dwuspadowych lub wielospadowych o k>cie 
nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny 
przekroju poziomego budynku w przedziale 30

0
 - 45

0
. 

 
3. Maksymaln> powierzchniC zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki ustala siC w wielkoWci 45 %. 
 
4. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki ustala siC w wielkoWci 
35 %. 

 

2. Nieustalone w planie warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu reguluj> odpowiednio właWciwe 
przepisy budowlane. 

 
§ 8. Ustalenia dotycz>ce zasad podziału 

nieruchomoWci na działki budowlane. 
 
1. W granicach planu podział terenu na działki 

budowlane powinien spełniać warunki okreWlone 
przepisami art. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, z zachowaniem 
minimalnej powierzchni działki budowlanej dla funkcji 
1 ML, 2ML, 3ML, 4ML - 1000 m

2
. 

 
§ 9. Ustalenia dotycz>ce zasad budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej. 
 
 

1. Źrogi i ci>gi komunikacyjne. 
Oznaczenie 

terenu 
Funkcja komu-

nikacyjna 
Klasa 

techniczna 

SzerokoWć pasa 
drogowego w liniach 
rozgraniczaj>cych 

1 KDL 
czCWć drogi 

lokalnej 
(gminnej) 

- 
10 m (szerokoWć całej 

drogi gminnej) 

1 KDD,  
2 KDD 

droga 
dojazdowa 

- 8 m 

1 KDJ ci>g pieszy - 4 m 

 
2. Wprowadza siC wymóg zapewnienia miejsc 

parkingowych w granicach działki budowlanej dla 
zabudowy rekreacji indywidualnej. 

 
3. W przypadku budowy sieci gazowych nalecy 

wykonać je na warunkach okreWlonych właWciwymi 
przepisami odrCbnymi. 

 
4. W granicach planu: 

 
  a) kacda z działek budowlanych przeznaczonych pod 

zabudowC budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi 
powinna mieć zapewnion> mocliwoWć przył>czenia 
uzbrojenia do działki lub bezpoWrednio budynku do 
zewnCtrznych sieciŚ wodoci>gowej, kanalizacji 
sanitarnej i elektroenergetycznej; 

 
  b) zaopatrzenie w ciepło kacdej z działek budowlanych 

przeznaczonych na pobyt ludzi nalecy zapewnić z 
indywidualnych aródeł ciepła lub przez przył>czenie do 
sieci gazowej, o której mowa w punkcie 3ś 

 
  c) wody opadowe nalecy odprowadzić na teren 

nieutwardzony działek budowlanych (alternatywnie 
zezwala siC na inne rozwi>zania zgodne z warunkami 
okreWlonymi przepisami prawa wodnego i budowlanego). 

 
  d) w robotach budowlanych elektroenergetycznych (dot. 

wykonania nowych inwestycji) nalecy skablować sieci 
i przył>czenia elektroenergetyczne. Przył>czenie 
odbiorców do wspólnej sieci elektroenergetycznej na 
obszarze w granicach planu bCdzie nastCpowało na 
ogólnych zasadach przył>czenia odbiorców 
obowi>zuj>cych we właWciwym terenowo dysponencie 
sieci. Rezerwuje siC pas terenu w chodnikach ulic dla 
projektowanej sieci elektroenergetycznej wraz z 
lokalizacj> zł>czy kablowo-pomiarowych oraz 
projektowanych stacji transformatorowych. 

 
  e) w granicach planu linie telekomunikacyjne nalecy 

projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w 
terenach przeznaczonych pod ci>gi komunikacyjne. 
Źopuszcza siC lokalizacjC sieci i urz>dzeM 
infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach 
przeznaczonych pod zabudowC. W przypadku kolizji 
projektowanych obiektów z istniej>cymi urz>dzeniami 
telekomunikacyjnymi nalecy je przebudować i 
dostosować do projektowanego zagospodarowania 
zgodnie z właWciwymi obowi>zuj>cymi przepisami, 
normami i warunkami przebudowy. Koszty zwi>zane z 
przebudow> i zabezpieczeniem istniej>cych urz>dzeM 
telekomunikacyjnych ponosi inwestor. 

 
5. Odprowadzenie Wcieków z terenu w granicach planu 

nastCpuje przez przył>czenie sieci kanalizacji sanitarnej 
zrealizowanej w w/w terenie do gminnej sieci kanalizacji 
sanitarnej. Do czasu doprowadzenia sieci kanalizacji 
sanitarnej do terenu w granicach planu dopuszcza siC 
warunkowo lokalizacjC zbiorników bezodpływowych. 
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7. Zasady przył>czeM do sieci, o których mowa w 
punktachŚ 3 i 4 a) powinny być okreWlone w stosownych 
warunkach technicznych, wydawanych na podstawie 
przepisów odrCbnych. 

 
8. W granicach planu nie ustala siC inwestycji z 

zakresu infrastruktury technicznej, nalec>cych do zadaM 
własnych gminy. 

 
§ 10. Ustalenia dotycz>ce stawek z tytułu art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
 

Oznaczenie terenu Stawka w % 
1 ML, 2 ML 3 ML, 4 ML 30 

1ZP 30 
1 KDL 30 
1 KDD 30 
1 KDJ 30 

1 ZL, 2 ZL 30 

 
W/w stawki nie dotycz> terenów bCd>cych własnoWci> 
gminy. 
 

§ 11. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Źzienniku 
UrzCdowym Województwa WarmiMsko-Mazurskiego. 

 
2. Wykonanie uchwały powierza siC Burmistrzowi 

Miasta i żminy Miłomłyn. 
 
§ 12. Uchwała wchodzi w cycie po 30 dniach od daty 

jej ogłoszenia w Źzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>ca Rady Miejskiej 
Zenobia KamiMska 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 19   Poz. 503 
 

- 1041 - 

Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr XLIV/287/2009 
Rady Miejskiej w Miłomłynie 
z dnia 21 grudnia 2009 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XLIV/287/2009 
Rady Miejskiej w Miłomłynie 
z dnia 21 grudnia 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) Rada Miejska w Miłomłynie postanawia, co nastCpujeŚ 

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

przestrzennym. 
 
2. W zwi>zku z treWci> § 9 pkt 7 uchwały w granicach planu nie wystCpuj> zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 

technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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UCHWAŁA Nr XXXIII/209/09 

Rady Miejskiej w Braniewie 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie przyjCcia Programu usuwania azbestu dla miasta Braniewa. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Źz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z póaniejszymi zmianami ) i art. 18 ust. 
1  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
Wrodowiska (t.j. Źz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z 
póaniejszymi zmianami) w zwi>zku art. 14 ust. 6 i 7 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 
2007 r. Nr 39, poz. 251 z póaniejszymi zmianami) Rada 
Miejska w Braniewie uchwala, co nastCpujeŚ 

 
§ 1. Uchwala siC Program usuwania azbestu dla 

miasta Braniewa, stanowi>cym zał>cznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały, 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siC Burmistrzowi 
Miasta Braniewa. 

 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach 

ogłoszeM UrzCdu Miasta Braniewa, w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz w Źzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Źzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady Miejskiej w Braniewie 
Olgierd Falkowski 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


