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UCHWAŁA Nr II/18/09 

Rady Miejskiej w Pasł �ku 

z dnia 27 marca 2009 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2002 Rady Miejskie j w Pasł �ku z dnia 7 czerwca 2002 roku dotycz �cej utworzenia 

obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Pasł �k. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 i art. 31 ust. 1 ustawy z 
dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity - Dz. 
U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z pó�n. zm.) w zwi�zku z 
art. 42, ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - 
Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. 
Nr 25, poz. 219, z pó�n. zm.) uchwala si�, co nast�puje : 

 
§ 1. W zał�czniku do uchwały Nr IV/27/2002 Rady 

Miejskiej w Pasł�ku z dnia 7 czerwca 2002 roku w sprawie 
utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie 
Miasta i Gminy Pasł�k wprowadza si� nast�puj�ce 
zmiany: 
 
  1) w obwodzie głosowania nr 1, w rubryce „Granice 

obwodu głosowania", po nazwie ulicy „Polna" dodaje 
si� nazw� ulicy „Słoneczna"; 

 
  2) w obwodzie głosowania nr 6, w rubryce „ Granice 

obwodu głosowania": 
a) po nazwie ulicy „Apteczna" dodaje si� nazw� ulicy 

„Brzozowa", 
b) po nazwie ulicy „D�browskiego" dodaje si� nazw� 

ulicy „D�bowa", 
c) po nazwie ulicy „Firleja" dodaje si� nazw� ulicy 

„Jaworowa", 
d) po nazwie ulicy „Spacerowa" dodaje si� nazw� 

ulicy „ Wi�niowa"; 

 
  3) w obwodzie głosowania nr 8, w rubryce „Granice 

obwodu głosowania": 
a) nazw� ulicy „Czarneckiego" zmienia si� na 

„Czarnieckiego", 
b) po nazwie ulicy „Kusoci�skiego" dodaje si� nazw� 

ulicy „Kresowa"; 
 
  4) w obwodzie głosowania nr 11, w rubryce „Granice 

obwodu głosowania", nazw� miejscowo�ci „Morzewo" 
zmienia si� na „Marzewo". 

 
§ 2. Zobowi�zuje si� Burmistrza Pasł�ka do 

przekazania niniejszej uchwały Wojewodzie Warmi�sko-
Mazurskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Elbl�gu. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia i 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa Warmi�sko-Mazurskiego oraz podaniu do 
publicznej wiadomo�ci poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłosze� w Urz�dzie Miejskim w Pasł�ku i publikacj� w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urz�du Miejskiego w 
Pasł�ku. 
 

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej w Pasł�ku 
Stanisław Pa�dzior 
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UCHWAŁA Nr XXXVI/282/09 

Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmi �skim 

z dnia 15 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmi �ski. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w zw. z art. 27 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717, z 2004 Nr 
6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 Nr 113, poz. 954, Nr 
130, poz. 1087, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 
1635, z 2007 Nr 127, poz. 880, z 2008 Nr 199, poz. 1227, 
Nr 201, poz. 1237, z 2009 Nr 220, poz. 1413) oraz art. 18 
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, zmiany: Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 

172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, 
Nr 223, poz. 1458) Rada Miejska w Lidzbarku 
Warmi�skim, po stwierdzeniu zgodno�ci planu z 
ustaleniami Studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark 
Warmi�ski uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1. Uchwala si� „Zmian� miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark 
Warmi�ski” zwan� dalej planem. 
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§ 2. Zakres i granice planu zostały okre�lone w 
Uchwale Nr V/29/07 z dnia 26.02.2007 r. Rady Miejskiej w 
Lidzbarku Warmi�skim w sprawie przyst�pienia do 
sporz�dzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark 
Warmi�ski. 
 

§ 3. Uchwalony plan składa si� z: 
 
  1) tekstu stanowi�cego tre�� niniejszej uchwały; 
 
  2) rysunków w skali 1:1000 stanowi�cego zał�czniki 

nr 1a do 1e do niniejszej uchwały; 
 
  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. 

 
§ 4. W celu jednoznacznego opisania ustale� dla 

poszczególnych terenów o zró�nicowanym poło�eniu 
wprowadzono podział na jednostki planistyczne, którym 
odpowiadaj� zał�czniki graficzne: 
 
  1) zał�cznik graficzny nr 1a obejmuj�cy zmiany 

wprowadzone w jednostce planistycznej A dotychczas 
obowi�zuj�cego planu zatytułowany „Zmiana 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lidzbark Warmi�ski - jednostka 
A” obejmuj�cy teren o powierzchni ok. 18,3 ha 
poło�ony w rejonie Krzy�owej Góry, 

 
  2) zał�cznik graficzny nr 1b obejmuj�cy zmiany 

wprowadzone w jednostce planistycznej E dotychczas 
obowi�zuj�cego planu zatytułowany „Zmiana 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lidzbark Warmi�ski - jednostka 
E” obejmuj�cy teren o powierzchni ok. 2,7 ha poło�ony 
przy ulicy Ko�ciuszki, 

 
  3) zał�cznik graficzny nr 1c obejmuj�cy zmiany 

wprowadzone w jednostce planistycznej C dotychczas 
obowi�zuj�cego planu zatytułowany „Zmiana 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lidzbark Warmi�ski - jednostka 
C” obejmuj�cy teren o powierzchni ok. 2,9 ha poło�ony 
przy ulicy Polnej, 

 
  4) zał�cznik graficzny nr 1d obejmuj�cy zmiany 

wprowadzone w jednostce planistycznej D dotychczas 
obowi�zuj�cego planu zatytułowany „Zmiana 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lidzbark Warmi�ski - jednostka 
D” obejmuj�cy teren o powierzchni ok. 0,05 ha 
poło�ony przy ulicy Kwiatowej, 

 
  5) zał�cznik graficzny nr 1e obejmuj�cy zmiany 

wprowadzone w jednostce planistycznej E dotychczas 
obowi�zuj�cego planu zatytułowany „Zmiana 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lidzbark Warmi�ski - jednostka 
E: teren o powierzchni ok. 0,9 ha poło�ony przy ulicy 
Kanałowej. 

 
 
 

Rozdział I 
Przepisy ogólne - dotycz �ce wszystkich terenów 

obj �tych zmian � planu 
 

§ 5. Przedmiotem ustale� planu s�: 
 
  1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj�ce 

tereny o ró�nym przeznaczeniu lub ró�nych zasadach 
zagospodarowania; 

 
  2) rozwi�zania komunikacyjne oraz powi�zania terenów z 

istniej�cymi drogami publicznymi; 
 
  3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej; 
 
  4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym: linie 
zabudowy i gabaryty budynków, wska�niki 
intensywno�ci zabudowy; 

 
  5) zasady i warunki podziału terenów na działki 

budowlane; 
 
  6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakazy 
zabudowy, wynikaj�ce z potrzeb ochrony �rodowiska 
przyrodniczego, prawidłowego gospodarowania 
zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i 
le�nych; 

 
  7) stawki procentowe, na podstawie których ustala si� 

opłat�, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
§ 6. Ustala si� nast�puj�c� interpretacj� u�ytych 

symboli i oznacze�: 
 
  1) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza lini�, poza 

któr� nie mo�na sytuowa� obiektów kubaturowych z 
wyj�tkiem inwestycji infrastruktury technicznej; 

 
  2) obowi�zuj�ca linia zabudowy - oznacza lini� 

zabudowy, wzdłu� której obowi�zuje usytuowanie 
jednej z elewacji budynku bez mo�liwo�ci wysuni�cia 
lub cofni�cia; 

 
  3)  przeznaczenie podstawowe - nale�y przez to 

rozumie� takie przeznaczenie, które przewa�a na 
danym terenie wyznaczonym liniami 
rozgraniczaj�cymi; 

 
  4) przeznaczenie uzupełniaj�ce - nale�y przez to 

rozumie� inne rodzaje przeznaczenia ni� podstawowe, 
które uzupełniaj� lub wzbogacaj� przeznaczenie 
podstawowe, przy czym powierzchnia zabudowy 
zwi�zana z przeznaczeniem uzupełniaj�cym nie mo�e 
by� wi�ksza ni� 50 % powierzchni zabudowy 
przypadaj�cej na przeznaczenie podstawowe; 

 
  5) strefa E ochrony ekspozycji sylwety miasta; jest to 

obszar umo�liwiaj�cy poprzez cechy swojego 
ukształtowania i pokrycia, ekspozycj� najcenniejszych 
obszarów i obiektów zabytkowych lub historycznych 
tworz�cych cenne sylwety z ustalonych kierunków 
widokowych; 

 
  6) teren elementarny - nale�y przez to rozumie� teren 

wydzielony lini� rozgraniczaj�c� i oznaczony 
odr�bnym symbolem; 
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  7) usługi nieuci��liwe - nale�y przez to rozumie� 

działalno�� gospodarcz�, lub usługow� nie zaliczan� 
do przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na 
�rodowisko wymagaj�ce sporz�dzenia raportu lub dla 
których obowi�zek sporz�dzenia raportu mo�e by� 
wymagany na podstawie przepisów odr�bnych, której 
ewentualna uci��liwo�� nie mo�e wykracza� poza 
granice działki budowlanej; 

 
  8) wska�nik zabudowy - nale�y przez to rozumie� 

stosunek ł�cznej powierzchni zabudowy do 
powierzchni działki budowlanej; 

 
  9) wysoko�ci zabudowy - nale�y przez to rozumie� 

sposób mierzenia wysoko�ci budynku okre�lony w 
przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie. 

 
§ 7. 1. Rysunek planu obowi�zuje w nast�puj�cym 

zakresie: 
 
  1) granic obszaru opracowania planu; 
 
  2) linii rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania; 
 
  3) oznaczenia przeznaczenia terenów: MN, MNU, U, 

UTa, UOS, ZP, KD, KDW, TI; 
 
  4) linii zabudowy; 
 
  5) linii wewn�trznego podziału; 
 
  6) oznacze� liniowych urz�dze� infrastruktury 

technicznej okre�laj�cych ich orientacyjny przebieg do 
u�ci�lenia w projektach budowlanych. 

 
§ 8. Ustala si� nast�puj�ce zasady zagospodarowania 

na całym obszarze obj�tym planem: 
 
1. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

zostały okre�lone poprzez ustalenie parametrów i 
wska�ników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu dla poszczególnych 
terenów elementarnych; 

 
  2) zasady i warunki podziału na działki budowlane: 

zasady i warunki podziału zostały okre�lone w 
ustalenia dla poszczególnych terenów elementarnych; 

 
  3) do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z 

przeznaczeniem ustalonym niniejszym planem, teren 
nale�y u�ytkowa� w sposób dotychczasowy; 

 
  4) wprowadza si� na całym obszarze obj�tym 

opracowaniem zakaz stosowania ogrodze� wy�szych 
ni� 1,8 m, ogrodze� pełnych oraz ogrodze� 
wykonanych z prefabrykowanych elementów 
�elbetowych, 

 
  5) nie dopuszcza si� wznoszenia tymczasowych 

obiektów budowlanych z wyj�tkiem obiektów zaplecza 
budowy. 

 
2. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

 
  1) na całym terenie obowi�zuje zakaz lokalizacji 

przedsi�wzi�� zaliczanych w przepisach o ochronie 
�rodowiska do mog�cych znacz�co oddziaływa� na 
�rodowisko, wymagaj�cych sporz�dzenia raportu o 
oddziaływaniu na �rodowisku z wyj�tkiem inwestycji 
celu publicznego; 

 
  2) szkodliwe oddziaływanie na �rodowisko, wytwarzane 

przez jednostki organizacyjne winno zamyka� si� w 
obr�bie terenu (działki) na jakiej jest wytwarzane i do 
której dana jednostka posiada tytuł prawny; 

 
  3) dopuszczalny poziom hałasu w �rodowisku okre�lono 

w ustaleniach dla poszczególnych terenów; 
 
  4) doliny rzek winny by� wył�czone z mo�liwo�ci 

zabudowy z wyj�tkiem obiektów turystyki wodnej i 
małych form słu��cych rekreacji i wypoczynkowi; 

 
  5) obszary o bogatej konfiguracji powinny zachowa� 

naturalne ukształtowanie na terenach przewidzianych 
pod zainwestowanie, roboty ziemne musz� by� 
prowadzone tylko w niezb�dnym minimalnym 
zakresie; 

 
  6) ziele� o znaczeniu lokalnym nale�y tak kształtowa� 

a�eby stanowiła zintegrowany system przestrzenny, 
przyrodniczy i funkcjonalny miasta; 

 
  7) gospodark� zieleni� miejsk� nale�y podporz�dkowa� 

nadrz�dnemu celowi, jakim jest kształtowanie 
krajobrazu i sylwety miasta w zgodzie z zasadami ładu 
przestrzennego. 

 
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury: 
 
  1) w granicach obj�tych niniejsz� zmian� planu nie 

znajduj� si� obiekty wpisane do rejestru zabytków 
oraz obiekty uj�te w ewidencji zabytków prowadzonej 
przez WKZ w Olsztynie; 

 
  2) tereny obj�te granicami niniejszej zmiany planu nie s� 

poło�one w strefie „A” ochrony konserwatorskiej i w 
strefie „W” ochrony archeologicznej; 

 
  3) teren zlokalizowany przy ulicy Kanałowej w jednostce 

E niniejszej zmiany planu poło�ony jest w granicach 
strefy ochrony konserwatorskiej „B”, w której 
obowi�zuj� nast�puj�ce zasady: 

 
a) w strefie obowi�zuje ochrona układu ulic i placów 

oraz historycznej zabudowy stanowi�cej otoczenie 
obiektów i zespołów wpisanych do rejestru 
zabytków oraz obiektów, które znajduj� si� w 
gminnej ewidencji zabytków, 

 
b) obowi�zuje pełna ochrona budynków historycznych 

- ochronie podlega kształt i rodzaj pokrycia 
dachów, artykulacja i wyko�czenie elewacji, w tym 
stolarki otworowej jako jednego z elementów 
wyko�czenia, 

 
c) obowi�zuje zakaz dokonywania zmian w 

budynkach historycznych, mog�cych doprowadzi� 
do utraty warto�ci zabytkowej (wyburzania, 
nadbudowy, zmiany kształtu dachów, zmiany 
rodzaju pokrycia dachowego, tj. wprowadzania 
współczesnego pokrycia oraz przebudowy 
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obiektów historycznych - w tym zmian w obr�bie 
elewacji, z wył�czeniem prac adaptacyjnych 
uwzgl�dniaj�cych walory zabytkowe obiektów, 
dokonanych na podstawie wytycznych 
konserwatorskich oraz zmian wynikaj�cych z 
ustale� zdobytych na podstawie bada� naukowych 
i konserwatorskich), 

 
d) remonty budynków historycznych nale�y prowadzi� 

na zasadach pozwalaj�cych zachowa� walory 
zabytkowe elewacji, tj. kompozycj� elewacji, detal 
architektoniczny, rodzaj wyko�czenia elewacji, 
historyczny rodzaj materiałów budowlanych 
(dotyczy m.in. termomodernizacji), 

 
e) w przypadku nowej zabudowy obowi�zuje zasada 

dostosowania do historycznej linii zabudowy oraz 
do s�siaduj�cych obiektów historycznych pod 
wzgl�dem gabarytów, wysoko�ci, formy 
architektonicznej, kształtu dachu (w tym kierunku 
kalenicy, spadku połaci dachowych), materiałów 
budowlanych (dachówka ceramiczna, cegła, 
kamie�, tynki o tradycyjnej fakturze, drewno), 

 
f) w przypadku nowej zabudowy obowi�zuje zasad 

ochrony ekspozycji historycznej zabudowy i 
poszczególnych budynków historycznych, 

 
g) w odniesieniu do obiektów i obszarów uj�tych w 

ewidencji zabytków wszelkie prace budowlane i 
konserwatorskie nale�y uzgodni� z WKZ w 
Olsztynie, 

 
h) w odniesieniu do obiektów i obszarów wpisanych 

do rejestru zabytków wszelkie inwestycje 
budowlane oraz działania mog�ce prowadzi� do 
zmiany ich wygl�du lub mog�ce narusza� ich 
ekspozycj� wymagaj� uzyskania pozwolenia WKZ 
w Olsztynie; 

 
  4) tereny obj�te granicami niniejszej zmiany planu nie s� 

poło�one w strefie ochrony krajobrazu „K” i strefie 
ochrony ekspozycji „E”. 

 
4. Zasady obsługi terenu w infrastruktur� techniczn�: 

 
  1) ustala si� zasad� prowadzenia sieci infrastruktury 

technicznej w liniach rozgraniczaj�cych dróg o ile nie 
zostały pokazane na rysunku planu; 

 
  2) w przypadkach uzasadnionych wymogami 

technicznymi plan dopuszcza prowadzenie sieci 
infrastruktury technicznej poza liniami 
rozgraniczaj�cymi dróg, na działkach stanowi�cych 
własno�� osób trzecich, za ich zgod�, bez 
konieczno�ci zmiany niniejszego planu; 

 
  3) zaopatrzenie w wod� z wodoci�gu miejskiego - nie 

dopuszcza si� stosowania indywidualnego 
rozwi�zania zaopatrzenia w wod�, chyba �e ustalenia 
szczegółowe dla danego terenu mówi� inaczej; 

 
  4) odprowadzenie �cieków sanitarnych poprzez sie� 

kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni �cieków - nie 
dopuszcza si� rozwi�za� przej�ciowych w zakresie 
odprowadzenia �cieków sanitarnych chyba �e 
ustalenia szczegółowe dla danego terenu mówi� 
inaczej; 

 

  5) wody opadowe - wody odpadowe z dróg i placów 
utwardzonych nale�y po oczyszczeniu w stopniu 
przewidzianym w przepisach odr�bnych odprowadzi� 
po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego do 
odbiornika - rzeka Łyna; 

 
  6) zaopatrzenie w energi� elektryczn� - na zasadach 

ustalonych przez zarz�dc� sieci w nawi�zaniu do 
istniej�cej sieci energetycznej - sie� energetyczn� 
nale�y prowadzi� jako podziemn�; 

 
  7) zaopatrzenie w gaz - zgodnie z warunkami 

dysponenta sieci; 
 
  8) zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnych �ródeł ciepła 

z wył�czeniem paliw wysokoemisyjnych; 
 
  9) gromadzenie odpadów stałych - w granicach własnych 

działki zgodnie z zasadami okre�lonymi w miejskim 
programie gospodarki odpadami - nie dopuszcza si� 
utylizacji i składowania odpadów w granicach 
własnych działki. 

 
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji: 
 
  1) w rozwi�zaniach komunikacyjnych jako obowi�zkowe 

nale�y przyj�� powi�zanie projektowanych dróg 
wewn�trznych oznaczonych symbolem KDW z 
istniej�cymi i projektowanymi drogami publicznymi, 

 
  2) podł�czenie komunikacyjne wszystkich terenów 

b�dzie nast�powało poprzez drogi wewn�trzne do 
dróg publicznych, bez mo�liwo�ci bezpo�redniego 
podł�czenia do drogi krajowej nr 51. 

 
6. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 

technicznej: 
 
  1) wyznaczenie i urz�dzenie dróg miejskich oznaczonych 

na rysunku planu symbolem KD; 
 
  2) budowa sieci wodoci�gowej i kanalizacyjnej 

obsługuj�cej tereny gminne w jednostce B; 
 
  3) budowa urz�dze� infrastruktury technicznej w 

jednostkach D i E. 
 

7. Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - nie ustala si�. 

 
8. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym na terenie obj�tym granicami zmiany 
planu - nie ustala si�. 
 

Rozdział II 
Przepisy szczegółowe dotycz �ce terenów o ró �nej 
funkcji lub ró �nym sposobie zagospodarowania 

 
§ 9. W jednostce A dla terenów wydzielonych liniami 

rozgraniczaj�cymi ustala si� nast�puj�ce warunki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
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Symbol 
terenu 
elemen-
tarnego 

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 

A-U.01 Teren zabudowy usługowej 
Przeznaczenie podstawowe: usługi nieuci��liwe, w tym w 
szczególno�ci: usługi hotelowe, usługi sportu i rekreacji, 
usługi sanatoryjne i lecznicze oraz inne zwi�zane z 
wykorzystaniem wód geotermalnych. 
Przeznaczenie uzupełniaj�ce: usługi gastronomii i handlu z 
wył�czeniem handlu wielkopowierzchniowego, zabudowa 
gospodarcza, ziele�, parkingi, infrastruktura techniczna. 
  1) zasady i warunki podziału: minimalna powierzchnia 

działki 5000 m2; 
  2) nieprzekraczalna linia zabudowy: od strony drogi krajowej 

- 25 m od zewn�trznej kraw�dzi jezdni, od strony drogi 
oznaczonej symbolem A-KD.01 - 15 m od granicy pasa 
drogowego, z pozostałych stron zgodnie z oznaczeniami 
na rysunku planu; 

3) maksymalna wysoko�� zabudowy: dla przeznaczenia 
podstawowego - 4 kondygnacje nadziemne, dla 
przeznaczenia uzupełniaj�cego nie wi�cej ni� 12 m; 

  4) geometria dachów: dachy wielospadowe o nachyleniu 
połaci do 45 stopni, kryte dachówk� ceramiczn� lub 
materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni lub 
dachy płaskie, je�eli wynika to z jednolitego projektu 
zabudowy i zagospodarowania całego terenu 
elementarnego - dopuszcza si� zastosowanie innej 
geometrii i pokrycia dachu pojedynczego budynku, je�eli 
wynika to ze specjalnej konstrukcji zwi�zanej z jego 
funkcj� (np. basen); 

  5) maksymalny wska�nik zabudowy - 0,40; 
  6) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 40 % powierzchni 

działki jako biologicznie czynnej; 
  7) lokalizacja miejsc parkingowych w granicach własnych 

działki w ilo�ci nie mniejszej ni� jeden z podanych 
parametrów: 

    a) 1 miejsce parkingowe na 3 miejsca noclegowe, 
    b) 3 miejsca parkingowe na ka�dych 10 zatrudnionych, 
    c) 1 miejsce parkingowe na 50 m2 powierzchni sprzeda�y, 
    d) 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc w obiektach 
gastronomii. 

A-U.02 Teren zabudowy usługowej 
Przeznaczenie podstawowe: usługi nieuci��liwe, w tym w 
szczególno�ci usługi gastronomii i handlu z wył�czeniem 
handlu wielkopowierzchniowego. 
Przeznaczenie uzupełniaj�ce: zabudowa gospodarcza, 
ziele�, parkingi, infrastruktura techniczna. 
  1) zasady i warunki podziału: minimalna powierzchnia 

działki 3000 m2; 
  2) nieprzekraczalna linia zabudowy: od strony drogi krajowej 

- 25 m od zewn�trznej kraw�dzi jezdni, od strony drogi 
oznaczonej symbolem A-KD.01 - 15 m od granicy pasa 
drogowego, z pozostałych stron zgodnie z oznaczeniami 
na rysunku planu; 

  3) maksymalna wysoko�� zabudowy: nie wi�cej ni� 12 m; 
  4) geometria dachów: dachy wielospadowe o nachyleniu 

połaci do 45 stopni, kryte dachówk� ceramiczn� lub 
materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni lub 
dachy płaskie, je�eli wynika to z jednolitego projektu 
zabudowy i zagospodarowania całego terenu 
elementarnego; 

  5) maksymalny wska�nik zabudowy - 0,50; 
  6) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 20 % powierzchni 

działki jako biologicznie czynnej; 
  7) lokalizacja miejsc parkingowych w granicach własnych 

działki w ilo�ci nie mniejszej ni� jeden z podanych 
parametrów: 

   a) 3 miejsca parkingowe na ka�dych 10 zatrudnionych, 
   b) 1 miejsce parkingowe na 50 m2 powierzchni sprzeda�y, 
   c) 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc w obiektach 
gastronomii. 

A-
UTa.01 

Tereny zabudowy usług turystycznych i mieszkaniowyc h 
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa apartamentowa lub 
zabudowa typu „bungalow” przeznaczona na wynajem lub na 
cele usług hotelarskich. 
Przeznaczenie uzupełniaj�ce: usługi zwi�zane z funkcj� 
podstawow�, w tym w szczególno�ci gastronomia, drobny 
handel, obiekty rekreacji i sportu, place zabaw, boiska, 
baseny, ziele�, parkingi i inne. 
  1) zasady i warunki podziału: minimalna powierzchnia 

działki 5000 m2; 
  2) budynki nale�y sytuowa� według jednolitego projektu 

zagospodarowania całego terenu podporz�dkowanego 
zasadzie otwarcia krajobrazowego na tereny otaczaj�ce 
miasto oraz uwzgl�dniaj�cego walory ekspozycji 
krajobrazu od strony zachodniej (tereny gminy); 

  3) pojedyncze budynki nale�y kształtowa� jako zespół brył o 
zró�nicowanej wysoko�ci, zorientowanych według osi 
równoległej do obni�aj�cego si� terenu; 

  4) maksymalny wska�nik zabudowy dla całego terenu 
wydzielonego liniami rozgraniczaj�cymi nie wi�kszy ni� 
0,30; 

  5) maksymalna wysoko�� zabudowy - trzy kondygnacje 
nadziemne; 

  6) geometria dachów: dachy wielospadowe o nachyleniu 
połaci do 45 stopni, kryte dachówk� ceramiczn� lub 
materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni lub 
dachy płaskie, je�eli wynika to z jednolitego projektu 
zabudowy i zagospodarowania całego terenu 
elementarnego; 

  7) dopuszcza si� zastosowanie dachów płaskich 
wyko�czonych jako tarasy widokowe lub tarasy zielone; 

  8) wyko�czenie elewacji z zastosowaniem materiałów 
wysokiej jako�ci, w tym materiałów tradycyjnych dla 
zabudowy regionalnej, jak: cegła ceramiczna, drewno, 
kamie� - kolorystyka elewacji stonowana, nawi�zuj�ca do 
otaczaj�cego krajobrazu; 

  9) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w 
powierzchni całego terenu wydzielonego liniami 
rozgraniczaj�cymi - 70 %; 

  10) miejsca postojowe w granicach własnych działki - 
minimalna liczba: 1,5 miejsca postojowego na 1 
apartament, dopuszcza si� urz�dzenie miejsc postojowych 
jako gara�y w podziemiach budynków; 

  11) na całym terenie dopuszcza si� lokalizacj� niezb�dnych 
urz�dze� i sieci infrastruktury technicznej. 

A-
KD.01 
 

Tereny drogi publicznej: 
  1) klasa techniczna drogi - L (lokalna); 
  2) minimalna szeroko�� drogi w liniach rozgraniczaj�cych - 

14 m; 
  3) minimalna szeroko�� jezdni - 6,0 m; 
  4) dopuszcza si� urz�dzenie ci�gu rowerowego i pieszego; 
  5) dopuszcza si� lokalizacj� urz�dze� i sieci infrastruktury 

technicznej. 
 

§ 10. W jednostce E dla terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczaj�cymi ustala si� nast�puj�ce warunki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
 

Symbol 
terenu 
elemen-
tarnego 

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 

E-
MN.01 
 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
  1) zasady i warunki podziału: minimalna szeroko�� frontu 

działki - 24,0 m, minimalna powierzchnia działki - 900 m2; 
  2) maksymalnie jeden budynek mieszkalny na jednej działce 

budowlanej; 
  3) zabudowa realizowana w formie wolnostoj�cej; 
  4) maksymalna wysoko�� zabudowy - dwie kondygnacje 

nadziemne w tym druga kondygnacja jako poddasze 
u�ytkowe; 

  5) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym 
nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 30÷45 
stopni, kryte dachówk� ceramiczn� lub materiałem 
dachówkopodobnym w kolorach czerwieni; 

  6) nieprzekraczalna linia zabudowy - 6 m od linii 
rozgraniczaj�cej pas drogi oznaczonej symbolem KDW; 

  7) maksymalny wska�nik zabudowy - 0,30; 
  8) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 50 % powierzchni 

działki jako biologicznie czynnej; 
  9) lokalizacja miejsc parkingowych w granicach własnych 

działki; 
  10) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury 

technicznej; 
  11) dla całego terenu ustala si� dopuszczalny poziom 

hałasu w �rodowisku jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej zgodnie z przepisami odr�bnymi. 

E-
MN.02 
 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 
  1) zasady i warunki podziału: minimalna szeroko�� frontu 

działki - 22,0 m, minimalna powierzchnia działki - 600 m2; 
  2) maksymalnie jeden budynek mieszkalny na jednej działce 

budowlanej; 
  3) zabudowa realizowana w formie wolnostoj�cej; 
  4) maksymalna wysoko�� zabudowy - dwie kondygnacje 

nadziemne w tym druga kondygnacja jako poddasze 
u�ytkowe; 

  5) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym 
nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 30÷45 
stopni, kryte dachówk� ceramiczn� lub materiałem 
dachówkopodobnym w kolorach czerwieni; 

  6) nieprzekraczalna linia zabudowy - 6 m od linii 
rozgraniczaj�cej pas drogi oznaczonej symbolem KDW; 

  7) maksymalny wska�nik zabudowy - 0,40; 
  8) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 40 % powierzchni 

działki jako biologicznie czynnej; 
  9) lokalizacja miejsc parkingowych w granicach własnych 

działki; 
  10) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury 
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technicznej; 
  11) dla całego terenu ustala si� dopuszczalny poziom 

hałasu w �rodowisku jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej zgodnie z przepisami odr�bnymi. 

E-
MNU.02 

Teren zabudowy mieszkalno-usługowej. 
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 
Przeznaczenie uzupełniaj�ce: usługi nieuci��liwe 
realizowane jako wbudowane lub w osobnym budynku. 
  1) zasady i warunki podziału - minimalna powierzchnia 

działki - 800 m2; 
  2) maksymalna wysoko�� zabudowy - 3 kondygnacje 

nadziemne, w tym u�ytkowe poddasze; 
  3) nieprzekraczalna linia zabudowy - od strony drogi 

oznaczonej symbolem KDW - 6 m; 
  4) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym 

nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 30÷45 
stopni, kryte dachówk� ceramiczn� lub materiałem 
dachówkopodobnym w kolorach czerwieni; 

  5) wska�nik zabudowy nie wi�kszy ni� 0,50; 
  6) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 20 % powierzchni 

działki budowlanej jako biologicznie czynnej; 
  7) miejsca postojowe w granicach własnych działki w ilo�ci 

w ilo�ci nie mniejszej ni� 1 miejsce postojowe na 1 lokal 
mieszkalny plus 1 miejsce postojowe na 30 m2 
powierzchni u�ytkowej usług. 

  8) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury 
technicznej; 

  9) dla całego terenu ustala si� dopuszczalny poziom hałasu 
w �rodowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
zgodnie z przepisami odr�bnymi. 

E-
MNU.03 

Teren zabudowy mieszkalno-usługowej. 
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 
Przeznaczenie uzupełniaj�ce: usługi nieuci��liwe 
realizowane jako wbudowane lub w osobnym budynku: 
  1) istniej�ca zabudowa adaptowana; 
  2) zasady i warunki podziału - minimalna powierzchnia 

działki - 800 m2; 
  3) maksymalna wysoko�� zabudowy - 3 kondygnacje 

nadziemne, w tym u�ytkowe poddasze; 
  3) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z 

oznaczeniami na rysunku planu; 
  4) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym 

nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 30÷45 
stopni, kryte dachówk� ceramiczn� lub materiałem 
dachówkopodobnym w kolorach czerwieni; 

  5) wska�nik zabudowy nie wi�kszy ni� 0,50; 
  6) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 20 % powierzchni 

działki budowlanej jako biologicznie czynnej; 
  7) miejsca postojowe w granicach własnych działki w ilo�ci 

w ilo�ci nie mniejszej ni� 1 miejsce postojowe na 1 lokal 
mieszkalny plus 1 miejsce postojowe na 30 m2 
powierzchni u�ytkowej usług. 

  8) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury 
technicznej; 

  9) dla całego terenu ustala si� dopuszczalny poziom hałasu 
w �rodowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
zgodnie z przepisami odr�bnymi. 

E-ZP.01 Tereny zieleni urz �dzonej w granicach działki 
budowlanej: 
  1) obowi�zuje zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi; 
  2) dopuszcza si� lokalizacji obiektów małej architektury; 
  3) dopuszcza si� mo�liwo�� grodzenia. 

E-
KDW.01 
E-
KDW.02 
 

Tereny dróg wewn �trznych: 
  1) szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych - 8 m; 
  2) minimalna szeroko�� jezdni - 5,5 m; 
  3) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury 

technicznej. 

 
§ 11. W jednostce C dla terenów wydzielonych liniami 

rozgraniczaj�cymi ustala si� nast�puj�ce warunki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 

Symbol 
terenu 

element-
tarnego 

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 

C-
UOS.01 
 

Tereny zabudowy usług o �wiaty i sportu. 
Przeznaczenie podstawowe: usługi o�wiaty - istniej�ca 
szkoła. 
Przeznaczenie uzupełniaj�ce: usługi rekreacji i sportu, w tym 
w szczególno�ci obiekty sportowe takie jak: hale, baseny, 
boiska i inne urz�dzenia sportowe: 
  1) istniej�ca zabudowa adaptowana; 
  2) maksymalna wysoko�� zabudowy - 4 kondygnacje 

nadziemne dla przeznaczenia podstawowego lub 15 m 
dla przeznaczenia uzupełniaj�cego; 

  3) geometria dachów - nie ustala si�; 

  4) nieprzekraczalna linia zabudowy - 8 m od linii 
rozgraniczaj�cej pas drogowy; 

  5) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 30 % powierzchni 
działki jako biologicznie czynnej; 

  6) lokalizacja miejsc parkingowych w granicach własnych 
działki w ilo�ci wynikaj�cej z programu funkcjonalnego 
całego terenu elementarnego; 

  7) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury 
technicznej. 

 
§ 12. W jednostce D dla terenów wydzielonych liniami 

rozgraniczaj�cymi ustala si� nast�puj�ce warunki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 

Symbol 
terenu 

elemen-
tarnego 

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 

D-
KDW.01 
 

Tereny dróg wewn �trznych: 
  1) minimalna szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych - 8 m; 
  2) minimalna szeroko�� jezdni - 5,5 m; 
  3) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury 

technicznej z mo�liwo�ci wydzielenia osobnej działki pod 
te urz�dzenia. 

D-TI.01 Teren infrastruktury technicznej: 
  1) projektowana przepompownia �cieków; 
  2) dopuszcza si� lokalizacj� innych sieci i urz�dze� 

infrastruktury technicznej. 

 
§ 13. W jednostce E dla terenów wydzielonych liniami 

rozgraniczaj�cymi ustala si� nast�puj�ce warunki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 

Symbol 
terenu 

element-
tarnego 

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 

E-TI.01 Tereny oczyszczalni �cieków. 
Przeznaczenie podstawowe: teren istniej�cej oczyszczalni 
�cieków. 
Przeznaczenie uzupełniaj�ce: urz�dzenia i sieci 
infrastruktury technicznej. 
  1) teren poło�ony w strefie B ochrony konserwatorskiej 

obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7 ust. 3; 
  2) adaptuje si� istniej�c� zabudow�; 
  3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej  
      - 20 %; 
  4) geometri� dachów nale�y kształtowa� w nawi�zaniu do 

istniej�cej zabudowy zakładu przemysłowego; 
  5) zasady i warunki podziału: dopuszcza si� mo�liwo�� 

wydzielenia dróg wewn�trznych. 
Rozdział III 

Przepisy ko �cowe 
 

§ 14. Trac� moc rysunek i ustalenia obowi�zuj�cego 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lidzbark Warmi�ski uchwalonego uchwał� Rady 
Miejskiej w Lidzbarku Warmi�skim Nr XXXII/195/05 z dnia 
9 marca 2005 r. w granicach obj�tych niniejsz� zmian�. 
 

§ 15. Ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w nast�puj�cej 
wysoko�ci: 
 

przeznaczenie terenu stawka procentowa (%) 
MN, MNU, U, Uta, ZP 30 % 

UOS nie ma zastosowania 
KD, KDW nie ma zastosowania 

TI nie ma zastosowania 
 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 
Lidzbarka Warmi�skiego. 
 

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

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej 
Andrzej K�dzierski 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXVI/282/09 
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmi�skim 
z dnia 15 kwietnia 2009 r. 

 
I. Rozstrzygni �cie dotycz �ce zgodno �ci Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przest rzennego z ustaleniami Studium 

uwarunkowa � i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  Lidzbark Warmi �ski: 
dotyczy: Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmi�ski. 
 

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, 
z 2004 Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635), stwierdza 
si� zgodno�� „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmi�ski” ze Studium uwarunkowa� i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmi�ski. 
 

II. Rozstrzygni �cie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu:  
dotyczy: Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmi�ski. 
 

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717, 
z 2004 Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635), termin 
wnoszenia uwag do projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmi�ski” wyznaczono do 
dnia 20 stycznia 2008 r. 

W wyznaczonym terminie do projektu planu nie wpłyn�ły �adne uwagi. 
 

III. Rozstrzygni �cie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakre su infrastruktury technicznej, które nale �� do zada� 
własnych gminy: 
dotyczy: Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmi�ski. 
 

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, 
z 2004 Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635) rozstrzyga 
si� o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy uj�tych w „Zmianie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmi�ski” w sposób nast�puj�cy: 
  a) zadania zapisane w ustaleniach planu zostan� wprowadzone do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miasta i zrealizowane zgodnie z 

harmonogramem zawartym w WPI; 
  b) finansowanie zada� zapisanych w ustaleniach planu: bud�et miasta oraz ze �rodki zewn�trzne. 
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UCHWAŁA Nr XXXII/224/2009 

Rady Miejskiej w Miłakowie 

z dnia 20 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia regulaminu okre �laj�cego wysoko �� stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczyciel om 

dodatków: za wysług � lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysoko �ci i warunki wypłacania 

innych składników wynagrodzenia wynikaj �cych ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczan ia wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i godziny dora �nych zast �pstw. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca  1990 r. o samorz�dzie  gminnym (t.j. Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 30 ust. 6, ust. 6a, art. 
91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z pó�n. zm.) 
oraz przepisów Rozporz�dzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 
wysoko�ci minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 
oraz wynagradzania za prac� w dniu wolnym od pracy 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z pó�n. zm.) Rada 
Miejska w Miłakowie uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. Ustala si� regulamin okre�laj�cy wysoko�� stawek 
i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom 
dodatków: za wysług� lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 
za warunki pracy oraz wysoko�ci i warunki wypłacania 
innych składników wynagrodzenia wynikaj�cych ze 

stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
dora�nych zast�pstw stanowi�cy zał�cznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/194/08 Rady 
Miejskiej w Miłakowie z dnia 23 grudnia 2008 r. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 
Miłakowa. 
 

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

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej 
Michał Boczulak 

 

 


