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UCHWAŁA Nr XXVI/178/2008 

Rady Miejskiej w Miłomłynie 

z dnia 19 listopada 2008 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego gminy Miłomłyn  

w miejscowo �ci Majdany Małe. 

 
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 2006r. Nr 17, poz. 128) 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 Miłomłynie, po stwierdzeniu zgodno�ci planu z 
ustaleniami studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Miłomłyn uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowo�ci Majdany 
Małe w granicach oznaczonych na zał�czniku nr 1 do 
przedmiotowej uchwały. 
 

§ 2. Zakres, granice i przedmiot planu zostały 
okre�lone w Uchwale Nr XXVI/189/2005r. Rady Miejskiej 
w Miłomłynie w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Miłomłyn w miejscowo�ci Majdany Małe. 
 

§ 3. Uchwalony plan składa si� z: 
 

1. Ustale� stanowi�cych tre�� niniejszej uchwały. 
 

2. Rysunku w skali 1:1000 stanowi�cego zał�cznik  
nr 1 do niniejszej uchwały, zatytułowanego: „Rysunek 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Miłomłyn w miejscowo�ci Majdany Małe”. 
 

3. Rozstrzygni�cia w sprawie zgodno�ci planu z 
ustaleniami studium, rozstrzygni�cia o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu, rozstrzygni�cia o 
sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� 
własnych gminy oraz o sposobach ich finansowania 
stanowi�cych zał�cznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
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§ 4. W celu jednoznacznego opisania ustale� dla 
poszczególnych cz��ci obszaru o zró�nicowanym 
poło�eniu, przeznaczeniu, zasadach zagospodarowania 
wprowadza si� podział na tereny urbanistyczne o 
nast�puj�cym przeznaczeniu terenu: 
 
ML - zabudowa rekreacji indywidualnej (letniskowa); 
ZP, WS - ziele� urz�dzona wraz z wodami stoj�cymi; 
ZL, ZP – ziele� le�na z zieleni� urz�dzon�; 
KD - tereny dróg publicznych, gminnych; 
KDW – tereny dróg wewn�trznych; 
KX – ci�gi piesze. 
 

Rozdział I 
Przepisy ogólne - dotycz �ce całego terenu  

obj �tego planem. 
 

§ 5. Przedmiotem ustale� planu s�: 
 
1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj�ce tereny 

o ró�nym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania. 
 

2. Zasady cech geometrycznych podziału terenu na 
działki budowlane. 
 

3. Zasady rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej. 
 

4. Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym: linie 
zabudowy, gabaryty budynków, wska�niki intensywno�ci 
zabudowy. 
 

5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakazy 
zabudowy, wynikaj�ce z potrzeb ochrony �rodowiska 
przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, 
prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz 
ochrony gruntów rolnych. 
 

6. Stawki procentowe na podstawie, których ustala si� 
opłat�, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. 
 

§ 6. Ustala si� nast�puj�c� interpretacj� u�ytych 
symboli i oznacze�: 
 

1. Wska�nik intensywno�ci zabudowy - jest to 
wska�nik wyra�aj�cy stosunek powierzchni zabudowy 
wszystkich budynków zlokalizowanych na działce do 
powierzchni działki budowlanej. 
 

2. Nieprzekraczalna linii zabudowy – oznacza 
maksymalne usytuowanie budynku z mo�liwo�ci� 
wycofania budynku w gł�b działki, nieprzekraczalna linia 
zabudowy nie dotyczy takich elementów budynku jak: 
balkon, okap, wykusze; gzymsy, galerie, tarasy, schody 
zewn�trzne, pochylnie i rampy; 
 

3. Teren urbanistyczny – wydzielony liniami 
rozgraniczaj�cymi teren o czytelnej funkcji podstawowej, dla 
którego ustalono szczegółowe zasady zagospodarowania 
terenu, oznaczony odr�bn� dla ka�dego terenu numeracj�. 
 

4. K�t nachylenia dachu - k�t pochylenia płaszczyzny 
połaci wzgl�dem płaszczyzny poziomej; k�t nachylenia 
dachu nie odnosi si� do elementów takich jak: lukarny, 
naczółki, zadaszenie wej��; 
 

5. Adaptacja budynku - nale�y przez to rozumie� 
przystosowanie istniej�cego budynku do aktualnych 

potrzeb u�ytkowania poprzez: przebudow�, rozbudow�, 
nadbudow� oraz zmian� sposobu u�ytkowania budynku 
lub obiektu budowlanego, pod warunkiem, �e zasady 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania działki s� 
zgodne z ustaleniami okre�lonymi dla poszczególnych 
terenów urbanistycznych zawartych w niniejszej uchwale. 
 

§ 7. 1. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu, tzn. na zał�czniku nr 1, s� obowi�zuj�ce: 
 
  1) granice obszaru opracowania planu; 
 
  2) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu i 

zasadach zagospodarowania; 
 
  3) oznaczenia przeznaczenia terenów urbanistycznych; 
 
  4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 
 

§ 8. Ustala si� nast�puj�ce zasady zagospodarowania 
na całym obszarze obj�tym planem: 
 

1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
 
  1) w granicach opracowania nie wyznacza si� terenów 

wymagaj�cych procedury scalenia i podziału; 
  
  2) ogrodzenia nale�y ujednolici� co do wysoko�ci i u�ycia 

materiału: preferowane ogrodzenia o wysoko�ci 1,2 - 1,5 m, 
preferowane materiały tradycyjne tj. drewno, cegła, 
kamie�, elementy kute, ewentualnie siatka z �ywopłotem; 

 
  3) zakaz stosowania w ogrodzeniach prefabrykowanych 

elementów betonowych; 
 
  4) ustala si� nast�puj�ce parametry działek zabudowy 

rekreacji indywidualnej (letniskowej): 
 

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki – 
500 m2; 

b) minimalna szeroko�� frontu nowo wydzielonej 
działki - min. 18 m (nie dotyczy działek 
zlokalizowanych za zako�czeniu si�gacza); 

c) dopuszcza si� zachowanie istniej�cych podziałów 
działek na terenie oznaczonym symbolem 4ML  
tj. działki o nr ew. 1/27, 1/28. 

 
  5) w pasach drogowych nale�y przewidzie� miejsca na: 
 

a) przeprowadzenie infrastruktury technicznej; 
b) przeprowadzenie chodnika dla pieszych co 

najmniej po jednej stronie jezdni; 
 c) nasadzenia trwałej zieleni. 
 

2. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu: 
 
  1) dla całego terenu obj�tego opracowaniem ustala si� 

poziom uci��liwo�ci jak dla zabudowy rekreacji 
indywidualnej (letniskowej); 

 
  2) dopuszczalny poziom hałasu nale�y przyj�� jak dla 

zabudowy mieszkaniowej, stosownie do przepisów 
odr�bnych; 

 
  3) w granicach planu maj� zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z pó�n. zm.) wraz 
z rozporz�dzeniami wykonawczymi do w/w ustawy z 
uwagi na poło�enie terenu w „Obszarze Chronionego 
Krajobrazu Kanału Elbl�skiego”; 
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  4) w zakresie ochrony �rodowiska i zdrowia ludzi maja 

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia  
2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. z 2001 r.  
Nr 62, poz. 627 z pó�n. zm.). 

 
  5) w granicach planu maj� zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 28 wrze�nia 1991 r. o lasach (Dz. U. 1991  
Nr 10, poz. 444 z pó�n. zm.). 

 
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury: 
 
  1) ustalenia dotycz�ce zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
- na terenie obj�tym planem nie wyst�puj� obiekty 
podlegaj�ce lub mog�ce podlega� ochronie; 

 
  2) w s�siedztwie terenu obj�tego planem znajduj� si� 

stanowiska archeologiczne st�d na całym terenie 
wprowadza si� stref� obserwacji archeologicznej OW 
gdzie prace ziemne w obr�bie strefy nale�y prowadzi� 
pod nadzorem archeologicznym. 

 
4. Zasady podziału nieruchomo�ci: 

 
  1) Linie wewn�trznego podziału, oznaczone na rysunku 

planu, wskazuj� mo�liwo�� oraz zasad� cech 
geometrycznych podziału na działki. 

 
5. Rozwi�zania komunikacyjne: 

 
  1) układ komunikacyjny: 
 

a) układ podstawowy stanowi droga gminna; 
 b) uzupełnieniem drogi gminnej s� drogi wewn�trzne; 
 c) ci�gi piesze; 

d) stan prawny dróg wewn�trznych, wydzielanych na 
terenie planu, powinien zapewnia� mo�liwo�� 
obsługi komunikacyjnej wszystkich terenów do nich 
przyległych. 

 
Rozdział II 

Przepisy szczegółowe dotycz �ce terenów o ró �nym 
przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania 

 
§ 9. Dla terenów o funkcji zabudowa rekreacji 

indywidualnej (letniskowa), oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 1ML, 2ML, 3ML, 4ML, 5ML i wydzielonych 
liniami rozgraniczaj�cymi ustala si� nast�puj�ce warunki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 

1. Kształtowanie zabudowy: 
 
  1) na jednej działce nale�y lokalizowa� jeden budynek w 

formie zabudowy wolnostoj�cej o funkcji rekreacji 
indywidualnej (letniskowej); 

 
  2) dopuszczalna wysoko�� zabudowy, licz�c od poziomu 

terenu do najwy�szego punktu kalenicy budynku – 
maksymalnie 8,0 m; 

 
  3) dopuszczalna maksymalna wysoko�� poziomu 

posadzki parteru: 0,4 m; 
 
  4) dopuszczalna ilo�� kondygnacji dla zabudowy: 

maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym 
druga kondygnacja w poddaszu u�ytkowym; 

 

  5) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o 
symetrycznym k�cie nachylenia połaci dachowych, 
dwuspadowe; 

 
  6) dopuszczalne k�ty nachylenia dachów dla zabudowy: 

38° - 45°; 
 
  7) szeroko�� elewacji frontowej budynków wolnostoj�cych 

w przedziale  od  6,0 do 9,0 m; 
 
  8) wskazane jest sytuowanie nowej zabudowy rekreacji 

indywidualnej na terenie obj�tym planem, główn� 
kalenic� budynku prostopadle do kraw�dzi dróg 
oznaczonych symbolami: 9KD, 10KDW, 13KDW oraz 
równolegle do kraw�dzi drogi oznaczonej w planie 
symbolem 12KDW; 

 
  9) rodzaj pokrycia dachu: dachówka ceramiczna lub 

materiały dachówkopodobne w odcieniach zbli�onych 
do czerwieni dachówki ceramicznej; 

 
10) w elewacjach nale�y stosowa� materiały tradycyjne – 

cegła, kamie�, tynki, drewno; 
 
11) dopuszcza si� adaptacj� istniej�cych budynków, 

wybudowanych zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 
lub które uzyskaj� wła�ciwe pozwolenie w trybie 
odpowiednich artykułów ustawy Prawo Budowlane 
oraz mieszcz� si� w ustalonej w planie 
nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

 
12) w granicach planu dopuszcza si� lokalizacj� małej 

architektury oraz altan. 
 

2. Zagospodarowanie działki: 
 
  1) wska�nik intensywno�ci zabudowy - maksymalnie 20/100. 
 
  2) w obr�bie działki przeznaczonej pod zabudow� – 

maksymalnie 50/100 powierzchni terenu powinno 
stanowi� powierzchni� biologicznie czynn�. 

 
3. Nieustalone w planie warunki zabudowy reguluj� 

(odpowiednio) wła�ciwe przepisy budowlane. 
 

4. Linie zabudowy: 
 
  1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodna z 

zał�cznikiem nr 1 do uchwały. 
 

5. Zasady obsługi infrastruktur� techniczn�: 
 
  2) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: nowe sieci 

energetyczne i podł�czenia nale�y wykona� w postaci 
kabla podziemnego, na warunkach okre�lonych przez 
zarz�dc� sieci, wskazane lokalizowanie jest ich w 
liniach rozgraniczaj�cych dróg; 

 
  3) zaopatrzenie w wod� i podł�czenia do wodoci�gu 

gminnego na warunkach okre�lonych przez zarz�dc� 
sieci, wskazane jest lokalizowanie ich w liniach 
rozgraniczaj�cych dróg; 

 
  4) odprowadzenie �cieków sanitarnych: do zbiorczej 

kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w liniach 
rozgraniczaj�cych dróg, na warunkach okre�lonych 
przez zarz�dc� sieci. 

 
  5) odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo do 

gruntu w granicach własno�ci nieruchomo�ci; 
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  6) zaopatrzenie w gaz – w przypadku wyst�pienia 
potrzeby zasilenia w gaz; 

 
  7) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne sposoby w 

oparciu o paliwa niskoemisyjne, ekologiczne; 
 
  8) odpady bytowe winny by� gromadzone w ramach 

własno�ci nieruchomo�ci oraz okresowo wywo�one 
przez specjalistyczne przedsi�biorstwo na 
zorganizowane miejsce utylizacji. 

 
6. Zasady obsługi komunikacyjnej: 

 
  1) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi gminne i 

drogi wewn�trzne, dopuszcza si� jeden wjazd na 
działk�; 

 
  2) miejsca parkingowe wynikaj�ce z programu inwestycji 

nale�y przewidzie� w ramach własno�ci 
nieruchomo�ci, przy zało�eniu min. 1 mp/1 budynek 
rekreacji indywidualnej. 

 
§ 10. Dla terenów o funkcji ziele� urz�dzona wraz z 

wodami stoj�cymi, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 6ZP, WS i wydzielonych liniami 
rozgraniczaj�cymi ustala si� nast�puj�ce warunki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 

1.Tereny zieleni urz�dzonej wraz z wodami stoj�cymi. 
 

2. Tereny zieleni urz�dzonej w postaci trwałych 
nasadze� wysokich i niskich. 
 

3. Dopuszcza si� lokalizacj� wód powierzchniowych w 
tym rowów, kanałów oraz innych zbiorników wodnych. 
 

4. Wskazane zastosowanie nawierzchni naturalnych 
lub półprzepuszczalnych: kamie�, �wir, piasek, drewno itp. 
 

5. Dopuszcza si� lokalizacj� obiektów małej 
architektury tj. pergole, ogrodzenia, ławki oraz altany. 
 

6. Miejsca parkingowe – nie dopuszcza si�. 
 

7. Obsługa komunikacyjna z drogi gminnej o symbolu 9KD. 
 

8. Nie zezwala si� na budow� budynków w rozumieniu 
przepisów budowlanych. 
 

§ 11. Dla terenów o funkcji ziele� le�na z zieleni� 
urz�dzon�, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
7ZL, ZP, 8ZL, ZP i wydzielonych liniami rozgraniczaj�cymi 
ustala si� nast�puj�ce warunki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
 

1. Tereny zieleni urz�dzonej w postaci trwałych 
nasadze� wysokich i niskich. 
 

2. W zale�no�ci od potrzeb nale�y dokona� 
uzupełnienia zieleni wysokiej. 
 

3. Nie zezwala si� na budow� budynków w rozumieniu 
przepisów budowlanych. 
 

4. Dopuszcza si� lokalizacj� obiektów małej 
architektury tj. pergole, ogrodzenia, ławki oraz altany. 
 

5. Obsługa komunikacyjna z ci�gu pieszego o 
symbolu 15KX. 
 

6. Nale�y zachowa� tereny le�ne i prowadzi� 
gospodark� le�n� zgodnie z przepisami odr�bnymi. 
 

§ 12. Dla terenów o funkcji - komunikacja, 
wydzielonych liniami rozgraniczaj�cymi ustala si� 
nast�puj�ce warunki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
 

1. Teren urbanistyczny oznaczony na rysunku planu 
symbolem 9KD o funkcji – droga publiczna, gminna; 
 
  1) klasa techniczna – D1x2, szeroko�� w liniach 

rozgraniczaj�cych - 10,0 m, minimalna szeroko�� 
jezdni 6,0 m. 

 
2. Teren urbanistyczny oznaczony na rysunku planu 

symbolami: 10KDW, 11KDW, 13KDW o funkcji – drogi 
wewn�trzne; 
 
  1) klasa techniczna - jak dla ci�gu pieszo-jezdnego w 

rozumieniu przepisów budowlanych; 
 
  2) minimalna szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych -  

8,0 m, minimalna szeroko�� jezdni – 5,0 m. 
 

3. Teren urbanistyczny oznaczony na rysunku planu 
symbolem 12KDW o funkcji – drogi wewn�trzne; 
 
  1) klasa techniczna - jak dla ci�gu pieszo-jezdnego w 

rozumieniu przepisów budowlanych; 
 
  2) minimalna szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych – 

10,0 m, minimalna szeroko�� jezdni – 5,0 m. 
 

3. Teren urbanistyczny oznaczony na rysunku planu 
symbolami: 14KX, 15KX o funkcji – ci�gi piesze; 
 
  1) minimalna szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych – 

4,0 m. 
 

Rozdział III 
Przepisy ko �cowe 

 
§ 13. Ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczaniu 

opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko�ci: 
 

Oznaczenie terenu Stawka procentowa 
1ML, 2ML, 3ML, 4ML, 5ML 30% 

6ZP, WS 30% 
7ZL, ZP, 8ZP, ZP 30% 

14KX, 15KX 30% 

 
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 
Miłomłyna. 
 

§ 16. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 

 
Przewodnicz�ca Rady Miejskiej 

Zenobia Kami�ska 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXVI/178/2008 
Rady Miejskiej w Miłomłynie 
z dnia 19 listopada 2008 r. 

 
Stwierdzenie zgodno �ci miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg o gminy Miłomłyn  

w miejscowo �ci Majdany Małe. 
 

Rada Miejska w Miłomłynie działaj�c zgodnie z 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. zmian.) STWIERDZA zgodno�� miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn 
w miejscowo�ci Majdany Małe opracowanego na 
podstawie uchwały Nr XXVI/189/2005 r. Rady Miejskiej w 
Miłomłynie z ustaleniami Studium uwarunkowa� i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
uchwalonego przez Rad� Miejsk� w Miłomłynie uchwał� 
Nr XXI/122/2000 z dnia 27.09.2000 r. 
 
Rozstrzygni�cie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu: 
 
Rada Miejska w Miłomłynie po zapoznaniu si� z 
dokumentacj� formalno-prawn� dotycz�c� uwag do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Miłomłyn w miejscowo�ci Majdany Małe 
 
rozstrzyga, co nast�puje: 
 

1. Udokumentowano, �e w czasie wyło�enia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Miłomłyn w miejscowo�ci Majdany Małe oraz w 
terminie obligatoryjnym na oczekiwanie na uwagi tj. 14 dni 
od ostatniego dnia wyło�enia projektu planu do 

publicznego wgl�du do Urz�du Miasta w Miłomłynie  nie 
wpłyn�ły wnioski dotycz�ce przedmiotowego planu. 
 
Rozstrzygni�cie o sposobie realizacji okre�lonych w zmianie 
planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz 
zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, nale��cych do zada� własnych gminy: 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717, zm: Dz. U. z 2004 Nr 6, 
poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 Nr 113, poz. 954,  
Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225,  
poz. 1635) Rada Miejska rozstrzyga o sposobie realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nale�� do zada� własnych miasta uj�tych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn 
w miejscowo�ci Majdany Małe  
 
  a) zadania zapisane w ustaleniach planu zostan� 

wprowadzone do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
miasta Miłomłyn i zrealizowane zgodnie z 
harmonogramem zawartym w WPI i finansowane z 
bud�etu miasta oraz ze �rodków pomocowych; 

 
  b) nale�y podj�� działania na rzecz pozyskania �rodków 

pomocowych na realizacj� inwestycji. 
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UCHWAŁA Nr XXVI/195/08 

Rady Miejskiej w Orzyszu 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Orzysz. 

 
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 

1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.  
z 1997 r. Nr 78, poz. 483, zm. z 2001, Nr 28, poz. 319,  
Nr 200, poz. 1471) i art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz 
art. 22 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, 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; 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) Rada 
Miejska w Orzyszu uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. W zał�czniku Nr 4 „WYKAZ JEDNOSTEK 
ORGANIZACYJNYCH GMINY ORZYSZ" do Statutu 

Gminy Orzysz stanowi�cego zał�cznik do uchwały  
Nr III/28/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 
2006 r. w sprawie ustalenia Statutu Gminy Orzysz, 
wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 
 

1. Dodaje si� pkt 11 w brzmieniu: „11. Miejski O�rodek 
Sportu i Rekreacji w Orzyszu".  

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 

Orzysza. 
 

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

 
Przewodnicz�cy Rady 

Wiesław Wasilewski 
 
 


