
Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 95   Poz. 1636 i 1637 
 

- 5903 - 

1636 

UCHWAŁA Nr V/26/2011 

Rady Gminy Elbl>g 

z dnia 3 marca 2011 r. 

 

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystoWci i porz>dku na terenie Gminy Elbl>g 

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j. 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; 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; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, 
poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 4 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzeWnia 1996 r. o utrzymaniu 
czystoWci i porz>dku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. 
Nr 236, poz. 2008; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. 
Nr 223, poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, 
poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. 
Nr 47, poz. 278), Rada Gminy źlbl>g uchwala, co 
nastCpujeŚ 

 
§ 1. W Regulaminie utrzymania czystoWci i porz>dku 

na terenie Gminy źlbl>g, stanowi>cym zał>cznik do 
uchwały Nr IV/16/2007 Rady Gminy źlbl>g z dnia 8 lutego 
2007 r. (opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 
2007 r. Nr 42, poz. 689) wprowadza siC nastCpuj>ce 
zmiany: 
 
  1) w § 3 skreWla siC punkty 1-11, 

 
  2) w §5 skreWla siC ust. 2, ust. 6 i ust. 7, 
 
  3) w § 8 ust. 2 pkt a otrzymuje nastCpuj>ce brzmienie: 

„powstaj>ce na terenie nieruchomoWci odpady 
biodegradowalne mog> być w miarC mocliwoWci 
kompostowane we własnym zakresie przez właWcicieli 
nieruchomoWci", 

 
  4) w § 10 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje nastCpuj>ce 

brzmienie:  
„Podmioty, o których mowa w § 4, z wyj>tkiem 
kierowników budów, maj> obowi>zekŚ", 

 
  5) w § 10 skreWla siC ust. 3, 
 
  6) skreWla siC § 26. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy 
źlbl>g. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady Gminy źlbl>g 
Wojciech Jezierski 

 
 
 
 

1637 

UCHWAŁA Nr VII/40/2011 

Rady Miejskiej w Miłomłynie 

z dnia 16 maja 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn 

w miejscowoWci Liksajny. 

 

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, 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, z 2010 r., Nr 24, poz. 124, Nr 75, 
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, 
poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043), Rada 
Miejska w Miłomłynie uchwala co nastCpujeŚ 

 
§ 1. Po stwierdzeniu zgodnoWci ze Studium 

uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Miłomłyn, przyjCtego 
uchwał> Rady Miejskiej w Miłomłynie Nr XXI/122/2000 z 

dnia 27 wrzeWnia 2000 r., uchwala siC Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w 
miejscowoWci Liksajny, obejmuj>cy obszar działki nr 108/2 
o powierzchni ok. 2,42 ha, zwany dalej „planem” zgodnie z 
Uchwał> nr XL/267/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. o 
przyst>pieniu do sporz>dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

 
§ 2. Integraln> czCWci> uchwały jest: 

 
  1) zał>cznik nr 1 - czCWć graficzna stanowi>ca zał>cznik 

do uchwały, zwana dalej „rysunkiem planu”, w skali 
1:1000; 
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  2) zał>cznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowaM i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i 
Gminy Miłomłynś 

 
  3) zał>cznik nr 3 - rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, 

zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, oraz zasad ich 
finansowania; 

 
  4) zał>cznik nr 4 - rozstrzygniCcie o sposobie 

rozpatrzenia uwag do projektu planu. 
 

§ 3. Ucyte w uchwale pojCcia oznaczaj>Ś 
 
  1) „teren” - oznaczony symbolem cyfrowym i literowym 

fragment obszaru objCtego planem, wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi, dla którego w 
planie okreWlono przeznaczenie i zasady 
zagospodarowania; 

 
  2) „nieprzekraczalna linia zabudowy” - linia, 

wyznaczaj>ca granicC obszaru, wewn>trz którego 
winien zawierać siC cały obrys budynku poprowadzony 
po powierzchni zewnCtrznych Wcian budynku; 

 
  3) „powierzchnia zabudowy” - suma powierzchni 

zabudowy budynków i tymczasowych obiektów 
budowlanych o terminie lokalizacji powycej 120 dni, 
zlokalizowanych na działce budowlanej; 

 
  4) „wysokoWć zabudowy” - wysokoWć budynku mierzona 

od poziomu terenu przy najnicej połoconym wejWciu do 
budynku lub jego czCWci pierwszej kondygnacji 
nadziemnej budynku do najwycej połoconej górnej 
powierzchni przekrycia dachu; 

 
  5) „miejsce postojowe” - wyznaczone na terenie, na 

zewn>trz lub w obrCbie budynku, miejsce 
przeznaczone na postój pojazdu; 

 
  6) „tymczasowe zagospodarowanie, urz>dzenie i 

ucytkowanie terenu” - sposób wykorzystania i 
urz>dzenia terenu, a takce sposób ucytkowania 
obiektu, inny nic przeznaczenie terenu, dopuszczone 
na czas okreWlony tj. do czasu ich zagospodarowania 
zgodnie z planem - zasady tymczasowego 
zagospodarowania okreWlaj> ustalenia planu; 

 
  7) „noWnik reklamowy” - noWnik informacji wizualnej 

wykorzystywany w celach reklamowych lub 
ogłoszeniowych, w postaci tablicy, urz>dzenia, 
elementu obiektu budowlanego lub samodzielnej 
budowli, nie bCd>cy znakiem lub urz>dzeniem 
sygnalizacyjnym w rozumieniu przepisów o drogach 
publicznych i o ruchu drogowym oraz przepisów o 
cegludze, ani tablic> informacyjn> słuc>c> celom 
niekomercyjnym; 
a) „wolnostoj>cy noWnik reklamowy” - noWnik 

reklamowy bCd>cy samodzielnym obiektem 
budowlanym, 

b) „wbudowany noWnik reklamowy” - noWnik 
reklamowy zwi>zany konstrukcyjnie z obiektem 
budowlanym o przeznaczeniu innym nic ten noWnik 
lub stanowi>cy czCWć takiego obiektu. 

 
§ 4. Na rysunku planu nastCpuj>ce oznaczenia 

graficzne s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planu: 
 
  1) granica obszaru objCtego planem miejscowym; 
 

  2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania; 

 
  3) oznaczenia graficzne oraz literowe i cyfrowe terenów o 

rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania; 

 
  4) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
 
  5) strefa OW obserwacji archeologicznej. 
 

§ 5. 1. Kacdy teren posiada wspólne dla tekstu i 
rysunku planu, jednoznacznie go identyfikuj>ce 
oznaczenie cyfrowe i literowe. 

 
2. Oznaczenie terenu składa siC z dwóch członówŚ 

- liczby, okreWlaj>cej kolejny numer terenu, 
- ci>gu liter, stanowi>cego symbol literowy okreWlaj>cy 

przeznaczenie terenu. 
 

§ 6. Ustala siC podział obszaru objCtego planem na 
2 tereny, dla których okreWlono nastCpuj>ce 
przeznaczenie oznaczone symbolami literowym: 
 
  1) ML - tereny zabudowy letniskowej, 
 
  2) R - tereny rolnicze. 
 

§ 7. Dla terenu 01.ML o powierzchni ok. 1,44 ha ustala 
siCŚ 
 
  1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy letniskowej: 

a) dopuszcza wył>cznie siC budynki rekreacji 
indywidualnej; 

 
  2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) wykoMczenie elewacji budynków winno spełniać 
warunki: 
- materiały ucyte do licowania elewacji: 

pochodzenia naturalnego lub wiernie imituj>ce 
naturalne - tynk, kamieM, drewno; ceramiczne - 
cegła, materiały cegłopodobne (klinkier, płytki 
ceramiczne), 

- kolorystyka: stonowana, pastelowa lub 
wynikaj>ca z zastosowania wycej wymienionych 
materiałów - wyklucza siC stosowanie jaskrawych 
kolorów, 

- nalecy stosować zharmonizowan> kolorystykC 
pokrycia dachów obejmuj>c> kolory naturalnej 
dachówki ceramicznej, rócne odcienie br>zu i 
szaroWci oraz czerM, 

b) ustala siC zakaz lokalizacji wolnostoj>cych 
noWników reklamowych oraz wbudowanych 
noWników reklamowych; 

c) ogrodzenia i ich wykoMczenie od strony dróg winny 
spełniać warunki analogiczne jak w ppkt a; 
dodatkowo wyklucza siC stosowanie 
prefabrykowanych ogrodzeM betonowych w postaci 
pełnych przCsełś 

 
  3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
a) teren połocony jest w granicach Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Kanału źlbl>skiego - 
obowi>zuj> zapisy rozporz>dzenia Wojewody 
WarmiMsko-Mazurskiego Nr 111 z dnia 3 listopada 
2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Kanału źlbl>skiego (Dz. Urz. Woj. 
WarmiMsko-Mazurskiego z 2008 r. Nr 176, 
poz. 2579), 
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b) projektowane ucytkowanie i zagospodarowanie 
terenu nie moce stanowić aródła zanieczyszczeM 
dla Wrodowiska wodno-gruntowego. Nalecy 
zastosować takie rozwi>zania techniczne, 
technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać 
zagroceniom Wrodowiskowym z racji dopuszczonej 
funkcji; 

 
  4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ ustanawia siC strefC 
OW obserwacji archeologicznej - wskazan> na 
rysunku planu, na terenie której wszelkie prace 
ziemne, w tym wykopy pod fundamenty, uzbrojenie 
terenu, itp. wymagaj> przeprowadzenia 
wczeWniejszych badaM archeologicznych w zakresie 
uzgodnionym z właWciwym Konserwatorem Zabytkówś 

 
  5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy; 
 
  6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 8,0 m od 

zachodniej linii rozgraniczaj>cej terenu, 
b) wielkoWć powierzchni zabudowy: nie wiCcej nic 

20 % powierzchni działki budowlanej, 
c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

nic 40 % powierzchni działki, 
d) forma zabudowy: zabudowa wolnostoj>ca, 
e) wysokoWć nowej zabudowy: do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym poddasze, nie wiCcej nic 8 m, 
f) wysokoWć posadzki parteru: nie wiCcej nic 0,8 m, 
g) geometria dachu: dachy dwuspadowe o k>cie 

nachylenia głównych połaci dachowych 40°-50°ś 
 
  7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo 
powodzi oraz zagroconych osuwaniem siC mas 
ziemnych: nie dotyczy; 

 
  8) szczegółowe zasady i warunki podziału 

nieruchomoWciŚ 
a) wielkoWć działki budowlanej: nie mniej nic 1200 m², 
b) dopuszcza siC wydzielenie drogi wewnCtrznej o 

szerokoWci nie mniejszej nic 8,0 m, 
c) na rysunku planu przedstawiono propozycjC 

podziału na działki - dopuszcza siC inny podział 
terenu pod warunkiem zachowania parametrów 
okreWlonych w planie oraz zapewnienia dostCpu do 
drogi dla kacdej działki, 

d) dopuszcza siC wydzielenie działek dla urz>dzeM i 
obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni 
mniejszej nic okreWlona w ppkt a; 

 
  9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 
a) w przypadku posadowienia budynku na gruntach o 

niekorzystnych warunkach dla zabudowy - przed 
wykonaniem projektu budowlanego, nalecy 
przeprowadzić badania okreWlaj>ce warunki 
geologiczno-incynierskie w celu okreWlenia 
warunków posadowienia obiektów budowlanych, 

b) nalecy zachować istniej>ce na terenie rowy i oczka 
wodne, 

c) nalecy zachować istniej>cy na terenie drenac, 
dopuszcza siC jego przebudowC pod warunkiem 

zastosowania rozwi>zania alternatywnego o nie 
gorszych parametrach, 

d) nalecy zapewnić dostCp do terenu 02.R; 
 
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 
a) dostCpnoWć komunikacyjna: z drogi powiatowej 

Nr 1190 (relacji Mazanki - PlCkity - Liksajny) 
poprzez drogC połocon> przy zachodniej granicy 
terenu, poza granicami opracowania oraz poprzez 
drogC wewnCtrzn>, 

b) nalecy zapewnić miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych w granicach własnej 
działki budowlanej: nie mniej nic 1 miejsce 
postojowe; 

 
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 
a) zaopatrzenie w wodCŚ z gminnego wodoci>guś do 

czasu realizacji wodoci>gu dopuszcza siC 
zaopatrzenie z własnego ujCcia wody; po 
zrealizowaniu wodoci>gu powstaje obowi>zek 
właWciciela nieruchomoWci do przył>czenia siC do 
wodoci>gu, 

b) odprowadzenie WciekówŚ do sieci kanalizacji 
sanitarnej; obowi>zek właWciciela nieruchomoWci 
do przył>czenia uzbrojenia działki lub 
bezpoWrednio budynku do sieci winien być 
zrealizowany do 31 grudnia 2015 roku, do czasu 
przył>czenia dopuszcza siC odprowadzenie 
Wcieków do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych, 

c) odprowadzenie wód deszczowych: na tereny 
zieleni w granicach własnej działki, 

d) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazoci>gowej niskiego 
lub Wredniego ciWnienia lub poprzez dystrybucjC 
gazu butlowego, 

e) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś z sieci 
elektroenergetycznej niskiego lub Wredniego 
napiCcia, 

f) zaopatrzenie w energiC ciepln>Ś indywidualne 
sposoby zaopatrzenia w ciepło, zaleca siC 
stosowanie paliw ekologicznych, 

g) unieszkodliwianie odpadów stałychŚ wywóz na 
wysypisko odpadów za poWrednictwem 
koncesjonowanych przedsiCbiorstw, 

h) dopuszcza siC lokalizacjC sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej (w sposób nie 
ograniczaj>cy podstawowego przeznaczenia 
terenu) w uzgodnieniu z właWcicielami i 
zarz>dzaj>cymi tymi sieciami i urz>dzeniamiś 

 
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenu: nie okreWla siCś 
 
13) stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na 
rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu 
wartoWci nieruchomoWci w zwi>zku z uchwaleniem 
planu, w wysokoWci 30 %. 

 
§ 8. Dla terenu 02.R o powierzchni ok.0,98 ha ustala siCŚ 

 
  1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze: 

a) dopuszcza siC lokalizacjC budynków i urz>dzeM 
słuc>cych wył>cznie produkcji rolniczej oraz 
przetwórstwu rolno-spocywczemuś 

 
  2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

nie ustala siCś 
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  3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
a) teren połocony jest w granicach Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Kanału źlbl>skiego - 
obowi>zuj> zapisy rozporz>dzenia Wojewody 
WarmiMsko-Mazurskiego Nr 111 z dnia 3 listopada 
2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Kanału źlbl>skiego (Dz. Urz. Woj. 
WarmiMsko-Mazurskiego z 2008 r. Nr 176, 
poz. 2579), 

b) projektowane ucytkowanie i zagospodarowanie 
terenu nie moce stanowić aródła zanieczyszczeM 
dla Wrodowiska wodno-gruntowego. Nalecy 
zastosować takie rozwi>zania techniczne, 
technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać 
zagroceniom Wrodowiskowym z racji dopuszczonej 
funkcji; 

 
  4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ ustanawia siC strefC 
OW obserwacji archeologicznej - wskazan> na 
rysunku planu, na terenie której wszelkie prace 
incynierskie, budowlane i inne zwi>zane z pracami 
ziemnymi wymagaj> przeprowadzenia wczeWniejszych 
badaM archeologicznych w zakresie uzgodnionym z 
właWciwym Konserwatorem Zabytkówś 

 
  5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy; 
 
  6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokoWć budynkówŚ 1 kondygnacja, nie wiCcej nic 

7 m, 
b) geometria dachu: dachy dwuspadowe o k>cie 

nachylenia głównych połaci dachowych 30°-40°ś 
 
  7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo 

powodzi oraz zagroconych osuwaniem siC mas 
ziemnych: nie dotyczy; 

 
  8) szczegółowe zasady i warunki podziału 

nieruchomoWciŚ zgodnie z przepisami odrCbnymiś 
 
  9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 
a) nalecy zachować istniej>ce na terenie rowy i oczka 

wodne, 
b) nalecy zachować istniej>cy na terenie drenac, 

dopuszcza siC jego przebudowC pod warunkiem 
zastosowania rozwi>zania alternatywnego o nie 
gorszych parametrach; 

 
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: dostCpnoWć komunikacyjna: poprzez 
teren 01.ML; 

 
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: nie dotyczy; 
 
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenu: nie okreWla siCś 
 
13) stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na 
rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu 
wartoWci nieruchomoWci w zwi>zku z uchwaleniem 
planu, w wysokoWci 1 %. 

 
§ 9. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn. 
 

§ 10. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od 
ogłoszenia jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady Miejskiej 
Paweł Jaskółowski 
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Zał>cznik nr 1 
do uchwały nr VII/40/2011 
Rady Miejskiej w Miłomłynie 
z dnia 16 maja 2011 r. 
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Zał>cznik nr 2 
do uchwały nr VII/40/2011 
Rady Miejskiej w Miłomłynie 
z dnia 16 maja 2011 r. 

 

 
 
 
 

Zał>cznik nr 3 
do uchwały nr VII/40/2011 
Rady Miejskiej w Miłomłynie 
z dnia 16 maja 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z póan. zm.), rozporz>dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.), Rada 
Miejska w Miłomłynie rozstrzyga co nastCpujeŚ 

 
§ 1. 1. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalec>cych do zadaM własnych gminy, winna odbywać 

siC w formie kompleksowych przedsiCwziCć obejmuj>cych kilka branc, w celu obnicenia całkowitych kosztów przedsiCwziCcia 
poprzez koordynacjC robót. 

 
2. Inwestycje celu publicznego, których realizacja wykroczy poza jeden rok budcetowy, bCd> wprowadzane wraz z 

harmonogramem wydatków, do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Miłomłyn. 
 
§ 2. Finansowanie inwestycji odbywać siC bCdzie z nastCpuj>cych aródełŚ 

  1) z budcetu gminy, 
  2) ze Wrodków zewnCtrznych, poprzez współfinansowanie, w zakresie dostCpnych Wrodków pomocowych lub dotacji, 
  3) z kredytów bankowych lub udzielanych przez fundusze, 
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  4) udziałów inwestorów zewnCtrznych na podstawie odrCbnych porozumieM. 
 

§ 3. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej w granicach planu miejscowego, niebCd>ce zadaniami własnymi 
gminy, bCd> finansowane ze Wrodków własnych właWciwych operatorów na zasadach okreWlonych w przepisach odrCbnych. 
 

§ 4. Przy planowaniu wydatków na inwestycje, o których mowa w § 1, dopuszcza siC uwzglCdnienie przewidywanych 
dochodów gminy wynikaj>cych z korzyWci finansowych uzyskanych w zwi>zku realizacj> planu miejscowego, obejmuj>cychŚ 
  1) dochody z podatków od nieruchomoWci zlokalizowanych na terenach przeznaczonych dla nowej zabudowy wyznaczonych 

w planie miejscowym, 
  2) inne dochody z opłat i podatków lokalnych, które powstaj> w zwi>zku z realizacj> uchwalonego planu. 
 
 

Zał>cznik nr 4 
do uchwały nr VII/40/2011 
Rady Miejskiej w Miłomłynie 
z dnia 16 maja 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

 
Dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowoWci Liksajny 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 
póan. zm.) w sprawie rozstrzygniCcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, Rada Miejska w Miłomłynie rozstrzyga, 
co nastCpujeŚ 

 
§ 1. Do wyłoconego do publicznego wgl>du projektu miejscowego planu nie wpłynCły uwagi. 

 
 
 
 

1638 

UCHWAŁA Nr VII/41/2011 

Rady Miejskiej w Miłomłynie 

z dnia 16 maja 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn 

w miejscowoWci Liksajny. 

 

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, 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, z 2010 r., Nr 24, poz. 124, Nr 75, 
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130,  
poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043), Rada 
Miejska w Miłomłynie uchwala co nastCpujeŚ 

 
§ 1. Po stwierdzeniu zgodnoWci ze Studium 

uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Miłomłyn, przyjCtego 
uchwał> Rady Miejskiej w Miłomłynie Nr XXI/122/2000 z 
dnia 27 wrzeWnia 2000 r., uchwala siC Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w 
miejscowoWci Liksajny, obejmuj>cego obszar pomiCdzy 
jeziorem Ruda Woda a drog> powiatow>, o powierzchni 
ok. 7,95 ha, zwany dalej „planem” zgodnie z Uchwał> 
nr XVII/109/2004 z dnia 26 marca 2004 r. o przyst>pieniu 
do sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

 
§ 2. Integraln> czCWci> uchwały jest: 

 

  1) zał>cznik nr 1 - czCWć graficzna stanowi>ca zał>cznik 
do uchwały, zwana dalej „rysunkiem planu”, w skali 
1:1000; 

 
  2) zał>cznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowaM i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i 
Gminy Miłomłynś 

 
  3) zał>cznik nr 3 - rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, 

zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, oraz zasad ich 
finansowania; 

 
  4) zał>cznik nr 4 - rozstrzygniCcie o sposobie 

rozpatrzenia uwag do projektu planu. 
 

§ 3. Ucyte w uchwale pojCcia oznaczaj>Ś 
 
  1) „teren” - oznaczony symbolem cyfrowym i literowym 

fragment obszaru objCtego planem, wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi, dla którego w 
planie okreWlono przeznaczenie i zasady 
zagospodarowania; 

 
  2) „nieprzekraczalna linia zabudowy” - linia, 

wyznaczaj>ca granicC obszaru, wewn>trz którego 
winien zawierać siC cały obrys budynku poprowadzony 
po powierzchni zewnCtrznych Wcian budynku; 


