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UCHWAŁA Nr XXIII/122/2008 

Rady Miejskiej w Młynarach 

z dnia 19 listopada 2008 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zag ospodarowania przestrzennego  

wsi Nowe Monasterzysko w gminie Młynary. 

 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm: 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), i art. 18 ust. 2 pkt 5, ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (tj. 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, Nr 116, poz. 1203 i 
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 
oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218) Rada Miejska w Młynarach uchwala, co 
nast�puje: 
 

§ 1. W uchwale Nr XIX-95/04 Rady Miejskiej w 
Młynarach z dnia 10 wrze�nia 2004 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Nowe Monasterzysko (Dz. U. Nr 171, 
poz. 2103) wprowadza si� zmiany - jak w zał�czniku do 
niniejszej uchwały - zatytułowanym „Zmiany w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
wsi Nowe Monasterzysko w gminie Młynary”. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Młynary. 
 

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

 
Przewodnicz�cy Rady Miejskiej 

Mariusz Perlejewski 
 
     
* Skarga Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego do Wojewódzkiego S�du Administracyjnego w Olsztynie  
   - PN.0914-13/09 z dnia 25 lutego 2009 r. 
 
 

 
Zał�cznik  
do uchwały Nr XXIII/122/2008 
Rady Miejskiej w Młynarach 
z dnia 19 listopada 2008 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego wsi 
Nowe Monasterzysko w gminie Młynary 

 
Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestr zennego wsi Nowe Monasterzysko w gminie Młynary. 

 
§ 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci z ustaleniami “Studium 

uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Młynary” uchwala si� 
zmian� w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego wsi Nowe Monasterzysko w gminie 
Młynary, zwany dalej “planem”, obejmuj�cy działk� o  
nr ewidencyjnym 30, stanowi�c� obszar o powierzchni  
1,0 ha, w granicach jak na rysunku planu stanowi�cym 
zał�cznik Nr 1. 
 

§ 2. Ustala si�, dla obszaru obj�tego planem, przeznaczenie 
- główn� funkcj� - oznaczone symbolem literowym: 
 
Tereny u�ytkowane rolniczo: 

R - tereny rolnicze, 
Tereny infrastruktury technicznej: 

T - telekomunikacja, 
Tereny zieleni i wód: 

WS – teren wód powierzchniowych 
Tereny komunikacji 

KDW – droga wewn�trzna 
 
 

§ 3. 1. Wyja�nienie u�ytych poj��: 
 
  1) intensywno�� zabudowy okre�laj�, ustalone w kartach 

terenu: dopuszczalna wysoko�� zabudowy oraz 
dopuszczalna powierzchnia terenu przeznaczonego 
pod zabudow�, 

 
  2) wysoko�� zabudowy - wysoko�� budynku (nie dotyczy 

kominów i akcentów architektonicznych t.j. elementów 
budynku, które zawierałyby kubatur� u�ytkow�), 
mierzona od naturalnej warstwicy terenu u�rednionej 
w granicach rzutu budynku do kalenicy wzgl�dnie 
innego najwy�szego punktu budynku lub wg ustale� 
szczegółowych, 

 
  3) powierzchnia zabudowy - teren przeznaczony pod 

zabudow� kubaturow� wytyczona przez rzut poziomy 
zewn�trznych �cian budynku na powierzchni� terenu 
istniej�cego; 
do powierzchni zabudowy nie wlicza si�: 
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- powierzchni obiektów budowlanych ani ich cz��ci 
nie wystaj�cych ponad powierzchni� terenu, 

- powierzchni elementów drugorz�dnych, np. schodów 
zewn�trznych, ramp zewn�trznych, daszków, 
wyst�pów dachowych, o�wietlenia zewn�trznego, 

 
  4) ustalenie zakazu podziałów działek nie dotyczy 

mo�liwo�ci podziałów koryguj�cych i porz�dkuj�cych, 
 
  5) ustalone w planie zasady i warunki scalania, ł�czenia i 

podziału nieruchomo�ci nie dotycz� wydziele� 
geodezyjnych dla sieci i urz�dze� sieciowych 
infrastruktury technicznej, 

 
  6) stawka procentowa – jednorazowa opłata wnoszona 

na rzecz gminy, okre�lona w stosunku procentowym 
do wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w zwi�zku z 
uchwaleniem planu na zasadach okre�lonych w 
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, 

 
  7) stan istniej�cy – stan na rok 2008; 
 
  8) karta terenu - zbiór przepisów szczegółowych 

niniejszej uchwały odnosz�cych si� do terenów 
wydzielonych liniami rozgraniczaj�cymi; 

 
  9) powierzchnia biologicznie czynna - powierzchnia 

niezabudowana i nieutwardzona, pokryta ro�linno�ci� 
urz�dzon� lub naturaln�, a tak�e wod�; 

 
10) przepisy odr�bne - przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi. 
 

2. Ustalenia szczegółowe planu zawieraj� poni�sze 
karty terenu od nr I do nr IV. 
 

3. Karty terenu: 
 
I. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI 
NOWE MONASTERZYSKO W GMINIE MŁYNARY 
 
1. NUMER TERENU: 1 
2. POWIERZCHNIA: 0,018 ha 
3. PRZEZNACZENIE TERENU: T – teren infrastruktury 
technicznej – telekomunikacja. 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO: 

4.1. zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego okre�laj� ustalenia zawarte w 
punktach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

5. PARAMETRY I WSKA�NIKI KSZTAŁTOWANIA 
ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

5.1. linie zabudowy – nie ustala si�, 
5.2. wysoko�� zabudowy – ustala si� - patrz pkt 11.2., 
5.3. wielko�� terenu przeznaczonego pod zabudow� – 
nie ustala si�, 
5.4. powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala si�, 
5.5. forma zabudowy – ustala si� – patrz pkt 7.1., 
5.6. geometria dachu – nie ustala si�, 
5.7. intensywno�� zabudowy - nie ustala si�, 
5.8. szeroko�� elewacji frontowej – nie ustala si�. 

6. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I 
PODZIAŁU NIERUCHOMO�CI: 

6.1. szeroko�� frontu działek- minimalna - 12,0 m, 
6.2. k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego - prostopadle, 
6.3. obszary wymagaj�ce przeprowadzenia scale� i 
podziałów nieruchomo�ci – nie wyst�puj�, 

7. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 

7.1. ustala si� zastosowanie konstrukcji a�urowej wie�y. 
7.2. Przed wykonaniem projektu budowlanego nale�y 
sporz�dzi� studium krajobrazowe i uzgodni� je z 
wła�ciwym terytorialnie konserwatorem przyrody 

8. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 

8.1. dla obiektów projektowanych: obowi�zuje wymóg 
sporz�dzania i uzgadniania z wła�ciwym 
konserwatorem przyrody studiów krajobrazowych, 
których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji 
architektonicznej w krajobrazie. 

9. WYMAGANIA WYNIKAJ	CE Z POTRZEB 
KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

9.1. elementy małej architektury: dopuszcza si�, 
9.2. no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji reklam i 
no�ników reklamowych, 
9.3. urz�dzenia infrastruktury technicznej: obowi�zuj� 
ustalenia pkt 15.1, 
9.4. tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji, 
9.5. ziele�: nie ustala si�. 

10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJ	CYCH OCHRONIE, USTALONYCH 
NA PODSTAWIE ODRABNYCH PRZEPISÓW: 

10.1. teren poło�ony jest w obr�bie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy utworzonym 
uchwał� Nr VI/51/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w 
Elbl�gu z dnia 26 kwietnia 1985 r. Obowi�zuj� 
przepisy odr�bne. 

11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UBYTKOWANIU: 

11.1. zagospodarowanie zgodne z przepisami 
szczególnymi dotycz�cymi terenów i obiektów 
wyszczególnionych w pkt 10, 
11.2. na terenie ustala si� mo�liwo�� lokalizacji stacji 
bazowej telefonii komórkowej, zlokalizowanej na wie�y, 
wysoko�� wie�y do 60,0 m nad poziomem terenu, 
11.3. na terenie dopuszcza si� lokalizacj� urz�dze� i 
obiektów obsługuj�cych inwestycj� i niezb�dnych dla 
prawidłowego jej funkcjonowania. 

12. ZASADY DOTYCZ	CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

12.1. dost�pno�� drogowa – z drogi wewn�trznej 
oznaczonej nr 4.KDW, 
12.2. zaopatrzenie w energi� elektryczn� - z sieci 
elektroenergetycznej, 
12.3. sieci elektroenergetyczne w pierwszej kolejno�ci 
nale�y prowadzi� równolegle do ci�gów 
komunikacyjnych wraz z powi�zaniami z istniej�c� 
sieci� zewn�trzn�; dopuszcza si� przeło�enie sieci 
elektroenergetycznych koliduj�cych z planowanym 
zagospodarowaniem terenu, 
12.4. dopuszcza si� wydzielenia działek dla 
niezb�dnych kubaturowych obiektów infrastruktury 
technicznej, nale�y zapewni� mo�liwo�� dojazdu. 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO 
ZAGOSPODAROWANIA, URZ	DZANIA I UBYTKOWANIA 
TERENÓW: nie dotyczy. 
14. STAWKA PROCENTOWA: 30%. 
15. INNE ZAPISY: 

15.1. ustala si� mo�liwo�� budowy i modernizacji 
podziemnych sieci, urz�dze� i obiektów infrastruktury 
technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych. 

 
II. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI 
NOWE MONASTERZYSKO W GMINIE MŁYNARY 
 
1. NUMER TERENU: 2.1. – 2.2. 
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2. POWIERZCHNIA: 2.1. – 0,98 ha; 2.2. – 0,00003 ha 
3. PRZEZNACZENIE TERENU: R – teren rolniczy z 
mo�liwo�ci� realizacji zabudowy zagrodowej. 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO: 

4.1. zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego okre�laj� ustalenia zawarte w 
punktach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

5. PARAMETRY I WSKA�NIKI KSZTAŁTOWANIA 
ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

5.1. linie zabudowy - ustala si� nieprzekraczaln� lini� 
zabudowy w odległo�ci 10,0 m od linii rozgraniczaj�cej drogi, 
5.2. wysoko�� zabudowy – dla budynków siedliska nie 
wi�cej ni� 9,0 m, 
5.3. wielko�� terenu przeznaczonego pod zabudow� – 
nie wi�cej ni� 30% dla zabudowy zagrodowej siedliska 
na ka�de1200 m2 powierzchni terenu w zagrodzie, 
5.4. powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala si�, 
5.5. forma zabudowy – w siedlisku budynki wolnostoj�ce, 
5.6. geometria dachu – dachy dwuspadowe o 
nachyleniu połaci 35º-45º, 
5.7. intensywno�� zabudowy - nie ustala si�, 
5.8. szeroko�� elewacji frontowej – nie ustala si�. 

6. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I 
PODZIAŁU NIERUCHOMO�CI: 

6.1. wielko�� działki – dla terenu siedliska nie mniej ni� 
2500 m2,* 
6.2. szeroko�� frontu działek- nie ustala si�, 
6.3. k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego - nie ustala si�, 
6.4. obszary wymagaj�ce przeprowadzenia scale� i 
podziałów nieruchomo�ci – nie wyst�puj�. 

7. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 

7.1. wskazane wprowadzenie terenów zieleni krajobrazowej 
zgodnej z warunkami siedliskowo-gruntowymi, 
7.2. dopuszcza si� ziele� izolacyjno-ozdobn� wzdłu� cieku 

8. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 

nie ustala si�. 
9. WYMAGANIA WYNIKAJ	CE Z POTRZEB 
KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

9.1. elementy małej architektury: dopuszcza si�, 
9.2. no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji reklam i 
no�ników reklamowych, 
9.3. urz�dzenia infrastruktury technicznej: obowi�zuj� 
ustalenia pkt 15.1, 
9.4. tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji, 
9.5. ziele�: nie ustala si�. 

10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJ	CYCH OCHRONIE, USTALONYCH 
NA PODSTAWIE ODRABNYCH PRZEPISÓW: 

10.1. teren poło�ony jest w obr�bie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy utworzonym 
uchwał� Nr VI/51/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w 
Elbl�gu z dnia 26 kwietnia 1985 r. Obowi�zuj� 
przepisy odr�bne. 

11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UBYTKOWANIU: 

11.1. zagospodarowanie zgodne z przepisami 
szczególnymi dotycz�cymi terenów i obiektów 
wyszczególnionych w pkt 10, 
11.2. dopuszcza si� lokalizacj� siedlisk zwi�zanych z 
upraw�, 
11.3. ustala si� mo�liwo�� budowy i modernizacji 
podziemnych sieci, urz�dze� i obiektów infrastruktury 
technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych, 
zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 

12. ZASADY DOTYCZ	CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

12.1. dost�pno�� drogowa – z drogi lokalnej poło�onej 
poza granicami planu, 
12.2. parkingi – ustala si� min. 1 miejsce parkingowe 
na gospodarstwo, 
12.3. zaopatrzenie w wod� – dla siedlisk z lokalnych 
uj�� wody lub wodoci�gu wiejskiego, 
12.4. odprowadzenie �cieków komunalnych - dla 
siedlisk indywidualne rozwi�zania lokalne, 
bezodpływowe zbiorniki, dopuszcza si� podł�czenie 
do kanalizacji sanitarnej, 
12.5. odprowadzenie wód opadowych – dla siedlisk z 
dachów obiektów budowlanych do gruntu, z parkingów 
przed odprowadzeniem do gruntu nale�y oczy�ci� z 
zanieczyszcze� ropopochodnych, 
12.6. zaopatrzenie w energi� elektryczn� - z sieci 
elektroenergetycznej, 
12.7. zaopatrzenie w gaz - dla siedlisk docelowo z 
sieci gazowej , w etapie gaz bezprzewodowy, 
12.8. zaopatrzenie w ciepło - dla siedlisk z 
niskoemisyjnych Cródeł lokalnych, 
12.9. gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na 
zorganizowane składowisko odpadów, 
12.10. sieci elektroenergetyczne w pierwszej 
kolejno�ci nale�y prowadzi� równolegle do ci�gów 
komunikacyjnych wraz z powi�zaniami z istniej�c� 
sieci� zewn�trzn�; dopuszcza si� przeło�enie sieci 
elektroenergetycznych koliduj�cych z planowanym 
zagospodarowaniem terenu, 
12.11. dopuszcza si� wydzielenia działek dla 
niezb�dnych kubaturowych obiektów infrastruktury 
technicznej, nale�y zapewni� mo�liwo�� dojazdu. 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO 
ZAGOSPODAROWANIA, URZ	DZANIA I UBYTKOWANIA 
TERENÓW: nie dotyczy. 
14. STAWKA PROCENTOWA: nie ustala si�. 
 
III. KARTA TERENU DO ZMIANY W MIEJSCOWYM 
PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG  
WSI NOWE MONASTERZYSKO W GMINIE MŁYNARY 
 
1. NUMER TERENU: 3 
2. POWIERZCHNIA: 0,0018 ha; 0,0003 ha; 0,0032 ha; 
0,0011 ha; 0,0022 ha 
3. PRZEZNACZENIE TERENU: WS - teren wód 
powierzchniowych �ródl�dowych, ciek. 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO: nie ustala si�. 
5. PARAMETRY I WSKA�NIKI KSZTAŁTOWANIA 
ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

Nie dotyczy. 
6. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I 
PODZIAŁU NIERUCHOMO�CI: 

Nie ustala si�. 
7. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 

7.1. ustala si� zachowanie cieku; zaleca si� jego 
oczyszczanie. 

8. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 

Nie ustala si�. 
9. WYMAGANIA WYNIKAJ	CE Z POTRZEB 
KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

9.1. elementy małej architektury: dopuszcza si�, 
9.2. no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji reklam i 
no�ników reklamowych, 
9.3. urz�dzenia infrastruktury technicznej: obowi�zuj� 
ustalenia pkt 15.1, 
9.4. tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji, 
9.5. ziele�: naturalna. 
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10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJ	CYCH OCHRONIE, USTALONYCH 
NA PODSTAWIE ODRABNYCH PRZEPISÓW: 

10.1. teren poło�ony jest w obr�bie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy utworzonym 
uchwał� Nr VI/51/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w 
Elbl�gu z dnia 26 kwietnia 1985 r. Obowi�zuj� 
przepisy odr�bne. 

11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UBYTKOWANIU: 

11.1. zagospodarowanie zgodne z przepisami 
szczególnymi dotycz�cymi terenów i obiektów 
wyszczególnionych w pkt 10, 
11.2. ustala si� mo�liwo�� budowy i modernizacji 
podziemnych sieci, urz�dze� i obiektów infrastruktury 
technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych, 
11.3. zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii 
komórkowej. 

12. ZASADY DOTYCZ	CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

12.1. dost�pno�� drogowa – z dróg poło�onych poza 
terenem planu, 
12.2. gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na 
zorganizowane składowisko odpadów, 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO 
ZAGOSPODAROWANIA, URZ	DZANIA I UBYTKOWANIA 
TERENÓW: nie dotyczy. 
14. STAWKA PROCENTOWA: nie ustala si�. 
 
IV. KARTA TERENU DLA TERENÓW KOMUNIKACJI DO 
ZMIANY W MIEJSCOWYM PLANIE 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI 
NOWE MONASTERZYSKO W GMINIE MŁYNARY 
 
1. NUMER TERENU: 4 
2. POWIERZCHNIA: 0,0017 ha. 
3. KLASA I NAZWA ULICY: KDW wewn�trzna; 
4. PARAMETRY I WYPOSABENIE: 

4.1. szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych – jak na 
rysunku planu, nie mniej ni� 3,5 m, 
4.2. inne parametry - jedna jezdnia, 
4.3. wyposa�enie - dopuszcza si� lokalizacj� sieci 
infrastruktury technicznej. 

5. POWIAZANIA Z UKŁADEM ZEWNATRZNYM: w 
zakresie komunikacji drogowej do drogi lokalnej poło�onej 
poza granic� planu. 

6. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA I PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 

6.1. odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni 
utwardzonych – po podczyszczeniu w separatorach 
ropopochodnych do gruntu, dopuszcza si� do 
kanalizacji deszczowej. 

7. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 

nie ustala si�. 
8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

8.1. urz�dzenia infrastruktury technicznej: wymagane 
o�wietlenie, obowi�zuj� ustalenia pkt 12.1, 
8.2. no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji reklam i 
no�ników reklamowych, 
8.3. tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji, 
8.4. ziele�: nie ustala si�. 

9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJ	CYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRABNYCH PRZEPISÓW: 

9.1. teren poło�ony jest w obr�bie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy utworzonym 
uchwał� Nr VI/51/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w 
Elbl�gu z dnia 26 kwietnia 1985 r. Obowi�zuj� 
przepisy odr�bne. 

10. SPOSOBY I TERMINY UBYTKOWANIA 
TYMCZASOWEGO: nie dotyczy. 
11. STAWKA PROCENTOWA: 30%. 
12. INNE ZAPISY: 

12.1. ustala si� mo�liwo�� budowy i modernizacji 
podziemnych sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej, 
w tym sieci teletechnicznych, informatycznych. 

 
§ 4. Zał�cznikami do opracowania - zmiany 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Nowe Monasterzysko s�: 
 
  1) cz��� graficzna - rysunek zmiany do miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe 
Monasterzysko w gminie Młynary w skali: 1: 1000 - 
stanowi�cy zał�cznik Nr 1, 

 
  2) rozstrzygni�cie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu - stanowi�cy zał�cznik Nr 2, 
 
  3) rozstrzygni�cie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej - 
stanowi�cy zał�cznik Nr 3. 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXIII/122/2008 
Rady Miejskiej w Młynarach 
z dnia 19 listopada 2008 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego wsi 
Nowe Monasterzysko w gminie 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXIII/122/2008 
Rady Miejskiej w Młynarach 
z dnia 19 listopada 2008 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego wsi 
Nowe Monasterzysko w gminie 

 
ROZSTRZYGNI�CIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU 

 
Do projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Monasterzysko w gminie Młynary, 

po wyło�eniu projektu planu do publicznego wgl�du nie wpłyn�ły �adne uwagi. 
 
 
 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXIII/122/2008 
Rady Miejskiej w Młynarach 
z dnia 19 listopada 2008 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego wsi 
Nowe Monasterzysko w gminie 

 
ROZSTRZYGNI�CIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI  

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
 
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 póCn. zmianami) 
 
Rada Miejska w Młynarach rozstrzyga, co nast�puje: 
 
Na obszarze opracowania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Monasterzysko w 
gminie Młynary nie przewiduje si� inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy. 
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UCHWAŁA Nr XXI/132/09 

Rady Gminy Wielbark 

z dnia 19 lutego 2009 r. 

 

w sprawie zmian w Statucie Gminy Wielbark. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 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, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.  
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 oraz 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) Rada 
Gminy Wielbark uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. W Statucie Gminy Wielbark stanowi�cym 
zał�cznik do uchwały Nr VIII/56/03 Rady Gminy Wielbark 
z dnia 9 wrze�nia 2003 r. (Dz. Urz. Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego Nr 68, poz. 990 i Nr 158,  

poz. 1938 oraz z 2007 r. Nr 164, poz. 2163) wprowadza 
si� nast�puj�ce zmiany: 
 
1. W § 102 ust. 1 pkt 2 skre�la si� wyrazy „Sekretarz Gminy" 
2. W zał�czniku Nr 2 do Statutu Gminy „Wykaz Gminnych 
jednostek organizacyjnych" skre�la si� pkt 11. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy. 
 

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

 
Przewodnicz�cy Rady 

Andrzej Kimbar 

 
 
 
 


