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2451
UCHWAŁA Nr LIV/348/2010
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie ustalenia miejscowości na terenie Gminy Miłomłyn, w których pobiera się opłatę miejscową.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52,

poz. 420 Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 Nr 106, poz. 675) art. 17
ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
1
i opłatach lokalnych ) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613)
oraz rozporządzenia Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r.
w sprawie
warunków,
jakie
powinna
spełniać
miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową
(Dz. U. Nr 249, poz. 1851) Rada Miejska uchwala, co
następuje:
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§ 1. Ustala się, że położone na terenie Gminy
Miłomłyn miejscowości: Liwa, Wielimowo, Majdany Małe,
Bagieńsko, Dębinka, Winiec, Majdany Wielkie są
miejscowościami spełniającymi warunki umożliwiające
pobieranie opłaty miejscowej.

miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową
(Dz. U. Nr 249, poz. 1851).

§ 2. Miejscowości o których mowa w § 1 spełniają
minimalne warunki klimatyczne, krajobrazowe oraz
warunki umożliwiające pobyt w celach turystycznych,
wypoczynkowych
i szkoleniowych,
określone
w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie
warunków,
jakie
powinna
spełniać

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Miłomłyn.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Zenobia Kamińska

2452
UCHWAŁA Nr XXX/659/2010
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 16 września 2010 r.
w sprawie podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. - o samorządzie 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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 5 ust. 1-4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. - o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613), Rada Miejska
w Elblągu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące na terenie miasta Elbląga:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem
0,71 zł od 1 m2 powierzchni
działalności gospodarczej, bez
względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 3,96 zł od 1 ha powierzchni
wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych
c) pozostałych, w tym zajętych na
0,33 zł od 1 m2 powierzchni
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku
publicznego

2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych
b) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej
c) zajętych na prowadzenie

0,60 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej
18,72 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej

9,38 zł od 1 m2 powierzchni

działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym
d) zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych
e) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku
publicznego

użytkowej
3,96 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej
6,74 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej

3. od budowli:
a) trakcji tramwajowej
wykorzystywane do
wykonywania przewozów
pasażerskich w ramach
komunikacji publicznej
b) pozostałych
c) wykorzystywanych do
zbiorowego zaopatrzenia
ludności w wodę
d) wykorzystywanych do
zbiorowego odprowadzania
ścieków

1 % ich wartości, określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7

2 % ich wartości, określonej na
podstawie art. 4 ust. 1pkt 3 i ust. 3-7
1 % ich wartości, określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
1 % ich wartości, określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Elblągu z dnia
17 grudnia 2009 r. Nr XXV/553/2009 w sprawie podatku od
nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1.01.2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu
Janusz Nowak
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2453
UCHWAŁA Nr XXX/660/2010
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 16 września 2010 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. - o samorządzie 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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) art. 10 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. - o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613), Rada Miejska
w Elblągu uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
środków transportowych obowiązujące na terenie Miasta
Elbląga:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 677 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.128 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.353 zł,
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia:
Liczba osi
i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 902 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.353 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.579 zł,
4) od
ciągnika
siodłowego
i
balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu
pojazdów i rodzaju zawieszenia:
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów (w tonach)
Nie mniej niż

Stawka podatku (w złotych)

Mniej niż

Dwie osie
12
18
18
25
25
31
31
Trzy osie i więcej
12
40
40

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym
za równoważne

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

1.443
1.624
1.804
1.984

1.804
2.030
2.130
2.200

1.984
2.481

2.130
2.850

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika
podatku
rolnego,
w zależności
od
dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów
i rodzaju zawieszenia:

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne)
Inne systemy
z zawieszeniem pneumatycznym
Nie mniej niż Mniej niż
zawieszenia
lub zawieszeniem uznanym za
osi jezdnych
równoważne
Dwie osie
12
13
1.218
1.579
13
14
1.285
1.646
14
15
1.353
1.714
15
1.443
1.804
Trzy osie
12
17
1.624
1.916
17
19
1.641
1.961
19
21
1.660
2.006
21
23
1.678
2.052
23
25
1.696
2.097
25
1.714
2.142
Cztery osie i więcej
12
25
1.804
2.255
25
27
1.984
2.481
27
29
2.154
2.593
29
31
2.341
2.756
31
2.341
2.756

3) od
ciągnika
siodłowego
i
balastowego
przystosowanego do używania łącznie z przyczepą lub
naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa
całkowita
(w tonach)
Nie mniej
niż

Mniej niż

7

12

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne)
Inne systemy
z zawieszeniem
zawieszenia
pneumatycznym lub uznanym
osi jezdnych
za równoważne
451
563

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika
podatku
rolnego,
w zależności
od
dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów
i rodzaju zawieszenia:
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów (w
tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne)
Inne systemy
z zawieszeniem pneumatycznym
zawieszenia osi
lub zawieszeniem uznanym za
jezdnych
równoważne

Jedna oś
12
18
25

18
25

541
722
958
Dwie osie

677
902
1.456
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28
33
38

28
33
38

12
38

38

902
958
1.071
1.297
Trzy osie i więcej
958
1.297
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Elbląg.

1.456
1.522
1.684
1.916

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Elblągu
Nr XXIV/523/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie
stawek podatku od środków transportowych.

1.456
1.916

7) od autobusów, zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
Liczba miejsc do siedzenia
Mniej niż 30
Równa lub wyższa niż 30

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1.01.2011 r.

Stawka podatku ( w złotych)
1.014
1.804

Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu
Janusz Nowak

2454
UCHWAŁA Nr XXXIII/176/10
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. 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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 106, poz. 675), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
1
o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
30 lipca 2010 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. Nr 55, poz. 755)
Rada Miejska w Bisztynku uchwala co następuje:

ich części zajętych na prowadzenie działalności
2
gospodarczej od 1 m powierzchni użytkowej
19,01 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
2
siewnym od 1 m powierzchni użytkowej 9,82 zł,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
2
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m
powierzchni użytkowej 4,27 zł,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
2
publicznego od 1 m powierzchni użytkowej
z wyjątkiem garaży 4,03 zł,
2
- od garaży za 1 m powierzchni 6,71 zł,
3) od budowli 2 % ich wartości.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 1. Określa się wysokość rocznej stawki podatku od
nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
2
gruntów i budynków od 1 m powierzchni 0,71 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,15 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
2
organizacje pożytku publicznego od 1 m powierzchni
0,11 zł,
2) od budynków lub ich części:
2
a) mieszkalnych za 1 m pow. użytkowej
0,65 zł,
b) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
____________
1

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/84/08 Rady Miejskiej
w Bisztynku z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie stawek
podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego oraz podlega wywieszeniu na
tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bisztynku
i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Filipczyk

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich
1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego
towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 386 z 17.12.1992),
2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy
ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
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UCHWAŁA Nr XXXV/244/10
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 7 października 2010 r.
w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny przypadających Gminie Iłowo-Osada i jej jednostkom podległym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie 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 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 106, poz. 675), art. 59 ust. 1,
2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada
Gminy Iłowo-Osada uchwala, co następuje:

§ 3. 1. Należności pieniężne
cywilnoprawny, na wniosek dłużnika:

§ 1. Uchwała określa zasady umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie IłowoOsada lub jej jednostkom podległym, wobec osób
fizycznych,
osób
prawnych
oraz
jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
zwanych dalej „dłużnikami".

3. Ulgi wymienione w ust. 1 mogą zostać udzielone,
jeżeli;

§ 2. 1. Należność pieniężna mająca, charakter
cywilnoprawny może zostać z urzędu umorzona w całości
lub w części, jeżeli:

3) ściągnięcie należności pieniężnej zagraża ważnym
interesom dłużnika, a
w szczególności jego
egzystencji lub funkcjonowaniu,

1) osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego
majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo
pozostawiła
przedmioty
codziennego
użytku
domowego, których łączna wartość nie przekracza
6.000 zł;
2) osoba prawna została wykreślona z właściwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku
majątku, z którego można by egzekwować należność,
a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi
z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi
uzasadnione
przypuszczenie,
że
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się
nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej uległa likwidacji.
2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są
zobowiązane osoby, należności o których mowa w ust. 1,
mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki
umarzania
są
spełnione
wobec
wszystkich
zobowiązanych.

mające

charakter

1) mogą być umarzane w całości lub części;
2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub
części należności;
3) płatność całości lub części należności może zostać
rozłożona na raty.
2. Umorzenie należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny powoduje również umorzenie
odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej
została umorzona należność.

1) wystąpią uzasadnione
gospodarcze,

względy

społeczne

lub

2) wystąpi uzasadniony interes gminy,

4) podstawy zastosowania ulgi potwierdzone
dokumentami dołączonymi do wniosku.

są

4. Od należności, której odroczono termin zapłaty lub
którą rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę
za okres od dnia doręczenia porozumienia, umowy lub
oświadczenia woli, włącznie z tym dniem, do dnia upływu
terminu zapłaty określonego w porozumieniu, umowie lub
oświadczenia woli.
5. Jeżeli dłużnik:
1) nie spłaci należności w odroczonym terminie należność staje się natychmiast wymagalna wraz
z odsetkami
należnymi
od
pierwotnego
dnia
wymagalności:
2) nie spłaci którejkolwiek z rat. Niespłacona należność
staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami
należnymi od pierwotnego dnia wymagalności.
§ 4.
W
stosunku
do
dłużników
będących
przedsiębiorcami, stosowanie ulg, o których mowa w § 3,
stanowiących pomoc publiczną, odbywać się będzie
w ramach pomocy de minimis w oparciu o rozporządzenie
Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de
minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006 r.) lub de
minimis w rolnictwie w zakresie i na zasadach określonych
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§ 6. 1. Do umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty
należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym
uprawniony jest Wójt Gminy Iłowo-Osada.

w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia
20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis
w sektorze produkcji rolnej jak też z uwzględnieniem
warunków określonych w przepisach ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. Nr 59, poz. 404 ze zm.).

2. Organ właściwy do umorzenia należności pieniężnej
jest również uprawniony do umorzenia odsetek oraz
innych należności, takich jak koszty wynikające
z powstania zaległości koszty dochodzenia roszczeń.

§ 5. Dłużnik ubiegający się o pomoc określoną w § 4
zobowiązany jest do przedstawienia Wójtowi Gminy IłowoOsada, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

3. W przypadku zamiaru umorzenia należności
przekraczającej 2000 zł, Wójt Gminy Iłowo-Osada
zobowiązany jest uzyskać opinię Komisji Budżetu,
finansów i planowania Rady Gminy Iłowo-Osada.

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub de
minimis w rolnictwie jakie otrzymał w roku, w którym
ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających
go lat (w rolnictwie lat podatkowych) albo
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis lub de
minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie albo
oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie,

§ 7. Umorzenie należności pieniężnej, odroczenie
terminu spłaty lub rozłożenie należności pieniężnej na raty
następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego,
w drodze porozumienia(umowy) lub jednostronnego
oświadczenia woli.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Iłowo-Osada.

2) innych informacji wynikających z rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53,
poz. 311) lub rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się
o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Iwona Gałdys

2456
UCHWAŁA Nr XLIX/296/2010
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jonkowo w obrębie
geodezyjnym Warkały.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 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 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201,
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24,
poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119,
poz. 804) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 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. 1475, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 157, poz. 1241 oraz
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz po
stwierdzeniu zgodności planu miejscowego z ustaleniami
„Zmiany
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Jonkowo”

Tytuł I
Rada Gminy w Jonkowie uchwala miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Gminy Jonkowo
w obrębie geodezyjnym Warkały - część „A".
Rozdział 1
Przepisy dotyczące całego opracowania
§ 1.
Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego Gminy Jonkowo w obrębie geodezyjnym
Warkały - część „A” obejmujący obszar o w granicach
określonych w Uchwale Nr XXXV/186/2009 Rady Gminy
w Jonkowie z dnia 23 października 2009 roku położony
w południowo
wschodniej
części
miejscowości
ograniczony jest:
1) od północy granicę stanowią tereny wsi Warkały oraz
droga wewnętrzna,
2) od zachodu granicę stanowią tereny łąk;
3) wschodnią granicę droga wewnętrzna i tereny leśne;
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4) od południa granicę opracowania planu stanowi droga
wojewódzka nr 527,
- ma na celu: ustalenie zasad zagospodarowania i metod
kształtowania ładu przestrzennego obszaru w rozwoju
gminy przewidzianego dla rozwoju funkcji mieszkalnej
i usługowej.
§ 2.
1.
Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego Gminy Jonkowo w obrębie geodezyjnym
Warkały - część "A" zwany dalej planem składa się
z tekstu planu, który stanowi treść uchwały oraz rysunku
planu, który stanowi załącznik graficzny nr 1 w skali
1:1000, do uchwały.
2. Załącznikami do planu uchwalanymi przez Radę
Gminy są:

§ 4. 1. Rysunek planu miejscowego obowiązuje
w zakresie:
- ustalonych graficznie linii granic obszaru objętego
planem,
- ustalonych graficznie linii rozgraniczających tereny
o różnym przeznaczeniu, funkcjach lub zasadach
zagospodarowania,
- ustalonych
symbolami
literowymi
przeznaczeń
podstawowych terenów,
- ustalonych
graficznie
nieprzekraczalnych
linii
zabudowy,
- ustalonych graficznie zasad podziału na działki.
2. Zastosowane na rysunku planu miejscowego
symbole literowe oznaczają następujące przeznaczenia
podstawowe terenów:
1) MU tereny zabudowy mieszkalno-usługowej,

1) stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jonkowo” stanowiące załącznik nr 2,

2) ZN tereny zieleni naturalnej nieurządzonej,
3) ZL tereny zieleni leśnej,

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy w Jonkowie o sposobie
rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiące
załącznik nr 3,

4) tereny komunikacji, w tym:
a) KJ tereny ciągów pieszo-jezdnych,

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz
o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych stanowiące załącznik nr 4.
3. Do planu miejscowego zostały sporządzone
„Prognoza oddziaływania na środowisko” oraz „Prognoza
skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego”.

b) KDW
tereny
wewnętrznych,

dróg

(ulic

dojazdowych)

c) KD-G tereny dróg publicznych (droga wojewódzka
klasy G poza granicą opracowania),
5) tereny infrastruktury technicznej, w tym:
a) PG projektowane przepompownie ścieków,

§ 3. Tekst planu miejscowego zawiera ustalenia
stanowiące:
1

Przepisy dotyczące całego opracowania

2

Przepisy dotyczące wyodrębnionych a planie obszarów
a) przepisy dotyczące przeznaczenia terenów oraz linii
rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu,
funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania
oraz dotyczące sposobów i terminów tymczasowego
zagospodarowania,
urządzenia
i użytkowania
terenów
b) przepisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego, zasad ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej
c) przepisy dotyczące wymagań wynikających z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych, dotyczące
terenów przeznaczonych do realizacji celów
publicznych, dróg i ulic
d) przepisy
dotyczące
granic
i sposobów
zagospodarowania
terenów
lub
obiektów
podlegających ochronie ustalonych na podstawie
odrębnych przepisów
e) przepisy dotyczące zasad przebudowy, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej
f)
przepisy dotyczące granic obszarów wymagających
przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości,
szczegółowych zasad i warunków scalenia i podziału
nieruchomości
parametrów
i wskaźników
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów
i wskaźników intensywności zabudowy
g) przepisy dotyczące stawek procentowych na
podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości
przepisy końcowe

3

Rozdział
1
Rozdział
2

b) IE projektowane stacje transformatorowe.
§ 5. Ilekroć w tekście planu miejscowego jest mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu,
o którym mowa w § 1 uchwały,
2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę
Rady Gminy Jonkowie,

Rozdział
3

Rozdział
4
Rozdział
5
Rozdział
6
Rozdział
7

Rozdział
8
Rozdział
9

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek
planu miejscowego wykonany na mapie zasadniczej
w skali 1:1000,
4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to
rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na
danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi
i obejmuje ponad 50 % powierzchni obiektów
realizowanych na tym terenie lub ponad 50 %
powierzchni terenu użytkowanego w przeznaczeniu
podstawowym,
5) intensywności zabudowy - należy rozumieć stosunek
powierzchni zabudowy wszystkich obiektów do
powierzchni działki,
6) powierzchnia terenu biologicznie czynna - rozumie się
przez to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wody
powierzchniowe na działce budowlanej, i inne
elementy zgodnie z przepisami odrębnymi,
7) budynku gospodarczym - rozumie się przez to budynek
przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac
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warsztatowych oraz do przechowywania materiałów,
narzędzi i sprzętu służących do obsługi budynku
mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności
publicznej, rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia,
a w zabudowie zagrodowej również do przechowywania
środków i sprzętu do produkcji rolnej oraz płodów rolnych,

Poz. 2456
3) usługowych;
4) obiektów gospodarczych;
5) garaży;
6) parkingów, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych;

8) maksymalnej wysokości zabudowy - należy przez to
rozumieć liczbę kondygnacji nadziemnych,
9) przebudowy budynku - należy przez to rozumieć wszelkie
prace budowlane we wnętrzu i na zewnątrz budynku
zmierzające do poprawy standardu oraz wyglądu,
10) terenach zieleni nieurządzonej - należy przez to rozumieć
tereny łąk i pastwisk z zadrzewieniami i krzewami
występujące w formie nieurządzonej na terenach
niezurbanizowanych
oraz
tereny
trawników
z zadrzewieniami i krzewami na terenach zurbanizowanych,
11) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to
rozumieć linię, której nie może przekroczyć ściana
budynku lub jego najdalej wysunięte elementy w kierunku
ulicy lub sąsiedniego terenu oddzielonego linią
rozgraniczającą, z wyłączeniem elementów wystających
budynku takich jak: balkon, okap, gzyms, pilaster,
12) usługach nieuciążliwych należy przez to rozumieć
usługi:
handlu
detalicznego,
gastronomii,
nieuciążliwego
rzemiosła
usługowego
(poza
warsztatami obsługi samochodów i stacjami paliw),
administracji i bezpieczeństwa publicznego, łączności,
informacji, nauki i oświaty, zdrowia i opieki społecznej,
kultu religijnego, kultury i rozrywki, wypoczynku,
rekreacji i sportu, biur komercyjnych, banków i innych
o analogicznym do powyższych charakterze i stopniu
uciążliwości, których normalne funkcjonowanie:
a) nie powoduje przekroczenia żadnego z parametrów
dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciążliwych
oddziaływań na środowisko poza zajmowanym
obiektem,
b) nie jest źródłem uciążliwych lub szkodliwych odpadów,
nie powoduje nieodwracalnych zmian środowiska
przyrodniczego w obrębie zajmowanej działki,
c) ani w żaden inny oczywisty sposób nie pogarsza
warunków użytkowania terenów sąsiadujących np.
przez emisję nieprzyjemnych zapachów, dymów,
składowanie nieestetycznych odpadów na otwartej
przestrzeni.
Rozdział 2
Przepisy dotyczące przeznaczenia terenów oraz linii
rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu,
funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania
oraz dotyczące sposobów i terminów tymczasowego
zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów
§ 6. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi tereny oznaczone symbolami 1MU,
2MU, 3MU, 4MU, 5MU, 6MU, 7MU, 8MU, z podstawowym
przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalno-usługową.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza
się realizację:
1) obiektów mieszkalnych;
2) obiektów mieszkalno-usługowych;

7) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
§ 7. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi tereny oznaczone symbolami 1ZN ÷
8ZN z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń
naturalna nieurządzoną, wyłączone z zabudowy.
2. Na terenie oznaczonym symbolem 2ZN dopuszcza
się realizację ciągów pieszo-jezdnych.
§ 8. Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi teren oznaczony symbolem 1ZL
z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń leśna
wyłączony z zabudowy.
§ 9. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi tereny oznaczone symbolami 1KDW
÷7KDW, 3KDW z podstawowym przeznaczeniem pod
ulice dojazdowe wewnętrzne.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza
się realizację:
1) nawierzchni utwardzonych,
2) oświetlenia,
3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
3. Tereny oznaczone symbolem 4KDW i 6KDW są
rezerwą na poszerzenie istniejących dróg gminnych do
wymaganych parametrów technicznych.
§ 10. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu
liniami rozgraniczającymi tereny oznaczone symbolami
PG z podstawowym przeznaczeniem pod urządzenia
przepompowni ścieków.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza
się realizację: - zieleni o funkcji izolacyjnej.
§ 11. Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi tereny oznaczone symbolami IE
z podstawowym
przeznaczeniem
pod
urządzenia
elektroenergetyczne (stacje transformatorowe).
§ 12. Do czasu realizacji planu na
dopuszcza się użytkowanie dotychczasowe.

obszarze

Rozdział 3
Przepisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego, zasad ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej.
§ 13. 1. Realizacja zabudowy i przekształcanie
zagospodarowania
przestrzennego
terenów
musi
respektować wymogi ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego.
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2. Wymogi, o których mowa w ust. 1 spełniane będą
poprzez:
1) realizacje nowej zabudowy, która musi być
wkomponowana
w istniejący
krajobraz
oraz
nawiązywać do cech architektury historycznej oraz
pozytywnych realizacji współczesnych (gabaryty,
forma);
2) zachowanie ładu przestrzennego poprzez wydzielenie
w pierwszej
kolejności
dróg
dojazdowych
wewnętrznych;
3) w elewacjach stosować materiały naturalne,
tradycyjne: kamień, cegła,
tynki
o wyglądzie
tradycyjnych tynków, drewno;
0

2) Ustalenie terenów obniżeń terenowych (na gruntach
pochodzenia organicznego) jako wolne od zabudowy
tereny zieleni nieurządzonej (ZN);
3) Zachowanie istniejącego kompleksu terenu leśnego
wyłączonego z zabudowy.
2. Dopuszczalny poziomu hałasu dla terenów
zabudowy mieszkano-usługowej terenów poza miastem,
zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Inwestycje na terenach z istniejącymi urządzeniami
melioracyjnymi (studzienki, rowy) winny być uzgodnione
z Zarządcą Obiektu Melioracyjnego (Wojewódzkim
Zarządem Melioracji Wodnych).
Rozdział 4
Przepisy dotyczące wymagań wynikających z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych, dotyczące
terenów przeznaczonych do realizacji celów
publicznych, dróg i ulic.

4) dachy wysokie o nachyleniu połaci 30-45 , przy
dachach
dwuspadowych
lub
wielospadowych,
w przypadku zastosowania dachów mansardowych
nachylenie połaci w/g indywidualnych rozwiązań,
dachy kryte dachówką ceramiczną czerwoną lub
materiałem
dachówko
podobnym
w odcieniu
czerwieni;

§ 15. 1. Na obszarze planu nie występują tereny
realizacji celów publicznych.

5) w przypadku podpiwniczenia budynku poziom zerowy
nie może przekroczyć 1,0 m w stosunku do
przyległego terenu. Przy lokalizacji budynku na
działce, gdzie występują różnice terenu, ustala się
wyniesienie poziomu zerowego budynku nie więcej niż
1,0 m od najwyżej położonego terenu przyległego do
budynku;

Rozdział 5
Przepisy dotyczące granic i sposobów
zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie
odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych,
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

6) wskazane jest stosowanie ogrodzeń przyległych do
ciągów komunikacyjnych z materiałów naturalnych:
drewno, kamień, żywopłoty itp.;

§ 16. Na terenie objętym planem nie występują
obszary zagrożone powodzią.

7) budynki usługowe i gospodarcze o architekturze
nawiązującej
do
budynków
mieszkalnych.
Przeznaczenie budynków gospodarczych nie może
być uciążliwe dla zabudowy mieszkalnej. Ewentualna
uciążliwość wynikająca z prowadzonej działalności
usługowej musi mieścić się w granicach posiadanej
działki.
3. Ustala się następujące warunki dla projektowanej
zabudowy, chyba, że ustalenia do wyodrębnionych
obszarów stanowią inaczej:
- dla zabudowy mieszkalno-usługowej MU wysokość
budynków do 2 kondygnacji, w tym użytkowe
poddasze. Wysokość budynków od powierzchni terenu
przy głównym wejściu do budynku, do linii kalenicy
budynku nie może przekroczyć 9 m, przy czym linia
oparcia głównych połaci dachu na ścianach
zewnętrznych nie może być usytuowana wyżej niż 5,0 m
od poziomu terenu. Usługi należy lokalizować
w parterach budynków;
§ 14. 1. Ustala się konieczność ochrony wartości
przyrodniczych terenów objętych planem. Obszar planu
położony jest poza terenami objętymi ochroną na
podstawie ustawy o ochronie przyrody. Ochronę wartości
przyrodniczych należy zabezpieczyć poprzez zachowanie
i ochronę obszarów, zespołów i obiektów cennych
przyrodniczo. Ustalenia planu przewidują następujące
działania:
1) Zachowanie istniejącej zieleni wysokiej;

§ 17. Na terenie objętym planem nie występują
obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
Rozdział 6
Przepisy dotyczące zasad przebudowy, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji infrastruktury
technicznej.
§ 18.
1.
Powiązanie
obszaru
opracowania
z nadrzędnym układem dróg będzie realizowane przez
drogę wojewódzką nr 527 klasy technicznej G (Główna)
o szerokości w liniach rozgraniczających 25,0 m.
2. Z zastrzeżeniem lokalnych przewężeń ustalonych
liniami rozgraniczającymi na rysunku planu ustala się
następujące minimalne szerokości pasa terenów w liniach
rozgraniczających
dróg
i ciągów
pieszo-jezdnych
oznaczonych na rysunku planu: - symbolem 1KDW ÷
7KDW - drogi dojazdowe wewnętrzne, szerokość w liniach
rozgraniczających od 9,0 m do 12,0 m, jedna jezdnia
o szerokości 5,0 m;
3. Drogi wewnętrzne 4 KDW i 6 KDW wyznaczone są
w planie tereny na poszerzenie istniejących dróg
gminnych do wymaganych parametrów technicznych.
§ 19. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
Dla terenów objętych opracowaniem przewiduje się
wykonać sieć wodociągową pierścieniowo-rozdzielczą.
Planowaną sieć wodociągową należy włączyć do
istniejącej lub projektowanej sieci wodociągowej - zależnie
od warunków uzyskanych od jednostki zarządzającej
siecią wodociągową. Na rysunku planu miejsca włączeń
oznaczono symbolem (W).Przewody głównych ciągów
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sieci wodociągowej przewiduje się ułożyć w liniach
rozgraniczających dróg z zachowaniem wymaganych
odległości od pozostałego uzbrojenia infrastruktury
technicznej. Na projektowanej sieci należy przewidzieć
zamontowanie
armatury
(np.
zasuwy,
hydranty
przeciwpożarowe)
w
ilościach
wynikających
z
obowiązujących przepisów. Na obecnym etapie nie ustala
się miejsc (punktów) włączenia sieci rozbiorczej do
przewodów magistralnych.
2. Wyznaczone w planie lokalizacje infrastruktury
technicznej są orientacyjne (określają zasady uzbrojenia)
i mogą ulec przesunięciu w projektach technicznych.
§ 20. 1. W zakresie odprowadzenia ścieków ustala się:
Ustala się, że całość zabudowy w granicach opracowania
zostanie objęta siecią kanalizacji sanitarnej. W tym celu
uwzględniając konfigurację terenu obszar opracowania
podzielono na zlewnie, w których przewiduje się sieć
głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej opartą na
grawitacyjnym i ciśnieniowym przepływie ścieków. Dla
terenów oznaczonych na rysunku planu jako 1MU, 3MU
(część) oraz 4MU (część) przewiduje się odprowadzenie
ścieków systemem grawitacyjnym do projektowanej
kanalizacji sanitarnej (punkt włączenia (K)). Dla całości
terenu objętego ustaleniami planu przewiduje się jeden
taki obiekt (PG1), który przetłaczać będzie ścieki do
projektowanej kanalizacji sanitarnej (proponowany punkt
włączenia, po uzyskaniu warunków od Zarządcy sieci,
oznaczono na rysunku planu symbolem (K). Zrzut do
kanalizacji sanitarnej ścieków innych niż bytowogospodarcze, bądź o parametrach fizyko-chemicznych
przekraczających wartości dopuszczalne wymagał będzie
podczyszczenia
do
parametrów
wynikających
z obowiązujących przepisów. Kolektory przewiduje się
ułożyć w liniach rozgraniczających dróg z zachowaniem
wymaganych odległości od granic działek oraz
projektowanego i istniejącego uzbrojenia infrastruktury
technicznej.
2. Wyznaczone w planie lokalizacje infrastruktury
technicznej są orientacyjne (określają zasady uzbrojenia)
i na etapie projektu technicznego mogą ulec zmianie.
Powyższe dotyczy również rozmieszczenia studzienek
kanalizacyjnych, które są jedynie orientacyjne.
3. W okresie przejściowym, do czasu zrealizowania
kanalizacji sanitarnej na terenie projektowanej zabudowy,
dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych
zbiorników bezodpływowych z tworzywa sztucznego,
z atestem na użytkowanie, a następnie wywożenie przez
uprawnione podmioty do punktu zlewnego oczyszczalni
ścieków. Po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej ustala się
bezwzględny obowiązek włączenia całej zabudowy do
systemu kanalizacji. Przy czym wyznacza się, że do roku
2015 całość terenu objętego opracowaniem przyłączona
zostanie do sieci kanalizacji sanitarnej.
§ 21. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:
1. zaopatrzenie w ciepło projektowanej zabudowy
z indywidualnych kotłowni gazowych lub olejowych,
również ze wspomaganiem energią odnawialną, lub
innych
źródeł
niskoemisyjnych,
z wyłączeniem
elektrowni wiatrowych i biogazowni
2. ustala się konieczność dostosowania źródeł ciepła
spalających paliwa stałe do wymogów aktualnych
norm ochrony środowiska.

Poz. 2456
§ 22.
1.
W
zakresie
elektroenergetyki
i
telekomunikacji: Zaopatrzenie w energię elektryczną
odbywać
się
będzie
z projektowanych
stacji
transformatorowych po przystosowaniu w miarę potrzeb
istniejących odgałęzień LSN 15kV do nowego planu
zagospodarowania w zakresie obostrzeń i uziemień.
W miarę postępu zainwestowania projektuje się obrębie
w Warkały budowę stacji IE1, IE2 (słupowych) nie
wymagających wyznaczania działek. Zaopatrzenie
w energię elektryczną terenu odbywa się z istniejącej linii
terenowej SN 15kV ze stacji zainstalowanych na słupach
istniejącej linii. Przekroje i długości linii zapewniają
dostawę energii na poziomie napięcia SN 15 kV o dobrych
parametrach. Utrzymuje się przebieg napowietrznych linii
WN 110kV oraz SN 15kV wraz ze strefami uciążliwości.
Na odcinku kolidującym z projektowanym układem
drogowym linie LSN 15 kV przebudować jako kablową
podziemną. Dopuszcza się korekty trasy linii SN 15kV i nn
w terenach przeznaczonych do zabudowy, na których nie
ma możliwości zachowania odległości od budynków
wymaganych przepisami normy. Uzyskanie warunków
przebudowy sieci i koszt jej przebudowy obciąża
właściciela terenu, przez który one przebiegają.
2. Przyłączanie odbiorców do wspólnej sieci
elektroenergetycznej na obszarze objętym opracowaniem
będzie następowało na ogólnych zasadach przyłączania
odbiorców obowiązujących u Zarządcy Sieci.
3. Linie telekomunikacyjne należy projektować jako
podziemne
z
rozprowadzeniem
w
terenach
przeznaczonych na ciągi komunikacyjne. Dopuszcza się
lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na
terenach przeznaczonych pod zabudowę. W przypadku
kolizji
projektowanych
obiektów
z
istniejącymi
urządzeniami telekomunikacyjnymi należy je przebudować
o dostosować do projektowanego zagospodarowania
przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
normami i warunkami przebudowy. Całość kosztów
związanych z przebudową i zabezpieczeniem istniejących
urządzeń
telekomunikacyjnych
ponosi
Inwestor.
Uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci
nastąpi na etapie projektu budowlanego.
4. Wyznaczone w planie lokalizacje infrastruktury
technicznej są orientacyjne (określają zasady uzbrojenia)
i mogą ulec przesunięciu w projektach technicznych.
Rozdział 7
Przepisy dotyczące granic obszarów wymagających
scaleń i podziałów nieruchomości szczegółowych
zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości,
parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym również linii
zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników
intensywności zabudowy.
§ 23. Na terenie objętym planem nie ustala się
obszarów
wymagających
przeprowadzenia
scaleń
i podziałów nieruchomości.
§ 24. Każdy teren przeznaczony do zabudowy musi
mieć zapewniony dostęp do ulicy publicznej lub
publicznego ciągu pieszo-jezdnego.
§ 25. 1. Dla terenów usług oraz terenów
mieszkaniowych ustala się nieprzekraczalne linie
zabudowy oznaczone na rysunku planu.
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2. Pomiędzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
a liniami
rozgraniczającymi
poszczególne
tereny
dopuszcza się realizację, parkingów, sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej oraz zieleni.
§ 26. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1MU, 2MU, 3MU, 4MU, 5MU, 6MU, 7MU,
8MU, ustala się następujące warunki realizacji nowej
zabudowy:
1) zabudowa może być realizowana z zachowaniem
nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych od
ulic dojazdowych;
2) realizacja nowej zabudowy oraz przebudowa zgodnie
z wymogami zawartymi w § 13;
2

3) minimalna wielkość nowej wydzielanej działki 1200 m ,
oraz szerokość frontu działki min 23 m, nie dotyczy to
działek dostępnych z placów do zawracania na
ciągach pieszo jezdnych;
4) możliwe jest łączenie działek sąsiednich by otrzymać
jedną działkę większą;
5) na jednej działce można realizować jeden budynek
mieszkalny lub mieszkalno-usługowy;
6) ustala się możliwość realizacji jednokondygnacyjnych
budynków gospodarczych oraz garaży o architekturze
nawiązującej do zabudowy mieszkalnej, wysokość
budynków od powierzchni terenu przy głównym
wejściu do budynku, do linii kalenicy budynku nie
może przekroczyć 6 m, przy czym linia oparcia
głównych połaci dachu na ścianach zewnętrznych nie
może być usytuowana wyżej niż 4,0 m od poziomu
terenu, dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci
0
dachowych 30-45 ,
7) intensywność zabudowy
0,4 powierzchni działki;

nie

może

§ 27. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1ZN - 8ZN ustala się zakaz zabudowy.
Dopuszcza się możliwość włączenia terenów 1ZN - 4 ZN
w działki, ale wyłącznie jako tereny zielone niebudowlane
Na terenie oznaczonym symbolem 2ZN dopuszcza się
realizację ciągów pieszo-jezdnych.
§ 28. Na terenie leśnym oznaczonym na rysunku
planu symbolem 1ZL ustala się zakaz zabudowy.
Rozdział 8
Przepisy dotyczące stawek procentowych, na
podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości.
§ 29. 1. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12, oraz art. 36
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się poniższe
wysokości stawek procentowych renty planistycznej dla
naliczania opłat od terenów ujętych w Rozdziale 2.
Symbol terenu w Rozdziale 2
MU
ZN
ZL
KDW
IK
IE

Wysokość stawki w %
30 %
5%
5%
5%
5%
5%

Rozdział 9
Przepisy końcowe
§ 30. Przeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne
pochodzenia mineralnego IV-VI klasy bonitacyjnej na
terenie
projektowanej
zabudowy
mieszkalnej
jednorodzinnej i usługowej wraz z niezbędną obsługą
komunikacyjną. Ogółem projektem planu objęte są grunty
o powierzchni ok.18,41 ha.

przekroczyć

§ 31. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Jonkowo.

8) powierzchnia biologicznie czynna nie może być
mniejsza niż 45 %, powierzchni działki;

§ 32. Uchwała obowiązuje po upływie dni 30 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i podlega publikacji na stronie
internetowej Urzędu Gminy Jonkowo.

9) parkingi mogą być realizowane wyłącznie na własnej
działce.
2. Ilość miejsc parkingowych wynosić będzie
2
minimum: - 1 miejsce na 30 m powierzchni całkowitej
obiektów usługowych zlokalizowanych na działce.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Domin
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIX/296/2010
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 15 października 2010 r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIX/296/2010
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 15 października 2010 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy
Jonkowo w obrębie Warkały - część „A”, ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Jonkowo.
W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza
się zgodność niniejszego planu zagospodarowania z zapisami ustaleń i rysunkiem zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Jonkowo.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIX/296/2010
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 15 października 2010 r.
Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Jonkowo w obrębie geodezyjnym Warkały - część A”.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) niniejszym rozstrzyga się, że do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Jonkowo w obrębie geodezyjnym Warkały - część „A” wpłynęła uwaga
w okresie przewidzianym Art. 17 pkt 11, ww. ustawy.
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIX/296/2010
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 15 października 2010 r.
Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do
zadań własnych Samorządu na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu
Gminy Jonkowo w obrębie geodezyjnym Warkały - część „A”.
Na terenie objętym planem nie występują inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych
gminy.
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UCHWAŁA Nr XLIX/297/2010*
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jonkowo w obrębie
geodezyjnym Warkały.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 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 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201,
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24,
poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119,
poz. 804) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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. 1475, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz po

stwierdzeniu zgodności planu miejscowego z ustaleniami
„Zmiany
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Jonkowo”
Tytuł I
Rada Gminy w Jonkowie uchwala miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Gminy Jonkowo
w obrębie geodezyjnym Warkały - część „B"
Rozdział 1
Przepisy dotyczące całego opracowania
§ 1.
Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego Gminy Jonkowo w obrębie geodezyjnym
Warkały - część „B” obejmujący obszar o w granicach
określonych w Uchwale Nr XXXV/185/2009 Rady Gminy
w Jonkowie z dnia 23 października 2009 roku położony

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 193
w południowo
wschodniej
ograniczony jest:

części

- 11900 Poz. 2457

miejscowości

1) od północy granicę stanowią tereny wsi Warkały oraz
droga wojewódzka nr 527;
2) od zachodu granicę stanowią tereny rolne częściowo
zadrzewione;

szczegółowych zasad i warunków scalenia i podziału
nieruchomości parametrów i wskaźników kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii
zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności
zabudowy
g) przepisy dotyczące stawek procentowych na podstawie Rozdział
których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości
8
nieruchomości
3 przepisy końcowe
Rozdział
9

3) wschodnią granicę stanowią tereny rozproszonej
zabudowy przy wsi Warkały

§ 4. 1. Rysunek planu miejscowego obowiązuje
w zakresie:

4) od południa zasięg pracowania planu zamykają tereny
rolne i tereny leśne,

1) ustalonych graficznie linii granic obszaru objętego
planem,

- ma na celu: ustalenie zasad zagospodarowania i metod
kształtowania ładu przestrzennego obszaru w rozwoju
gminy przewidzianego dla rozwoju funkcji mieszkalnej
i usługowo-handlowej.

2) ustalonych graficznie linii rozgraniczających tereny
o różnym przeznaczeniu, funkcjach lub zasadach
zagospodarowania,

§ 2.
1.
Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego Gminy Jonkowo w obrębie geodezyjnym
Warkały - część „B” zwany dalej planem składa się
z tekstu planu, który stanowi treść uchwały oraz rysunku
planu, który stanowi załącznik graficzny nr 1 w skali
1:1000, do uchwały.
2. Załącznikami do planu podlegającymi uchwaleniu
przez Radę Gminy są też:
1) stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jonkowo” stanowiące załącznik nr 2,

3) ustalonych
symbolami
podstawowych terenów,

literowymi

4) ustalonych
zabudowy,

nieprzekraczalnych

graficznie

przeznaczeń

5) ustalonych graficznie zasad podziału a działki.
2. Zastosowane na rysunku planu miejscowego
symbole literowe oznaczają następujące przeznaczenia
podstawowe terenów:
1) MU tereny zabudowy mieszkalno-usługowej,

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy w Jonkowie o sposobie
rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiące
załącznik nr 3,

2) MW tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej,

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz
o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych stanowiące załącznik nr 4.

4) Z tereny zieleni,

3. Do planu miejscowego zostały sporządzone
„Prognoza oddziaływania na środowisko” oraz „Prognoza
skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego”.
§ 3. Tekst planu miejscowego zawiera ustalenia
stanowiące:
1 Przepisy dotyczące całego opracowania
2 Przepisy dotyczące wyodrębnionych w planie obszarów
a) przepisy dotyczące przeznaczenia terenów oraz linii
rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, funkcjach
lub różnych zasadach zagospodarowania oraz dotyczące
sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania terenów
b) przepisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, zasad ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
c) przepisy dotyczące wymagań wynikających z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych, dotyczące terenów
przeznaczonych do realizacji celów publicznych, dróg i ulic
d) przepisy dotyczące granic i sposobów zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów
e) przepisy dotyczące zasad przebudowy, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
f) przepisy dotyczące granic obszarów wymagających
przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości,

Rozdział
1
Rozdział
2

linii

3) UHW tereny zabudowy usługowo-handlowej,

5) ZI tereny zieleni izolacyjnej,
6) tereny komunikacji, w tym:
a) KJ tereny ciągów pieszo-jezdnych,
b) KDW
tereny
wewnętrznych,

dróg

(ulic

dojazdowych)

c) KD tereny dróg publicznych,
7) tereny infrastruktury technicznej, w tym:
a) PG projektowane przepompownie ścieków,
b) IE projektowane stacje transformatorowe.
§ 5. Ilekroć w tekście planu miejscowego jest mowa o:

Rozdział
3
Rozdział
4
Rozdział
5
Rozdział
6
Rozdział
7

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu
miejscowego, o którym mowa w § 1 uchwały,
2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę
Rady Gminy Jonkowie,
3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek
planu miejscowego wykonany na mapie zasadniczej
w skali 1:1000,
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4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to
rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na
danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi
i obejmuje ponad 50 % powierzchni obiektów
realizowanych na tym terenie lub ponad 50 %
powierzchni terenu użytkowanego w przeznaczeniu
podstawowym,
5) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to
rozumieć rodzaje przeznaczenia terenów inne niż
podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają
przeznaczenie podstawowe,
6) intensywność zabudowy - należy rozumieć stosunek
powierzchni zabudowy wszystkich obiektów do
powierzchni działki;
7) wskaźnik intensywności zabudowy terenu - stosunek
sumy powierzchni wszystkich kondygnacji naziemnych
budynków liczonej w zewnętrznym obrysie ścian bez
uwzględnienia
balkonów,
loggii
i tarasów do
powierzchni terenu, na którym usytuowane są budynki,
8) powierzchnia terenu biologicznie czynna - rozumie się
przez to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wody
powierzchniowe na działce budowlanej, oraz inne
elementy wynikające z przepisów odrębnych,
9) budynku gospodarczym - rozumie się przez to
budynek
przeznaczony
do
niezawodowego
wykonywania
prac
warsztatowych
oraz
do
przechowywania materiałów, narzędzi i sprzętu
służących do obsługi budynku mieszkalnego,
zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej,
rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w
zabudowie zagrodowej również do przechowywania
środków i sprzętu do produkcji rolnej oraz płodów
rolnych;
10) maksymalnej wysokości zabudowy - należy przez to
rozumieć liczbę kondygnacji nadziemnych,

Poz. 2457
kultu religijnego, kultury i rozrywki, wypoczynku,
rekreacji i sportu, biur komercyjnych, banków i innych
o analogicznym do powyższych charakterze i stopniu
uciążliwości, których normalne funkcjonowanie:
a) nie
powoduje
przekroczenia
żadnego
z parametrów
dopuszczalnego
poziomu
szkodliwych lub uciążliwych oddziaływań na
środowisko poza zajmowanym obiektem,
b) nie jest źródłem uciążliwych lub szkodliwych odpadów,
nie powoduje nieodwracalnych zmian środowiska
przyrodniczego w obrębie zajmowanej działki,
c) ani w żaden inny oczywisty sposób nie pogarsza
warunków użytkowania terenów sąsiadujących np.
przez emisję nieprzyjemnych zapachów, dymów,
składowanie nieestetycznych odpadów na otwartej
przestrzeni.
Rozdział 2
Przepisy dotyczące przeznaczenia terenów oraz linii
rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu,
funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania
oraz dotyczące sposobów i terminów tymczasowego
zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.
§ 6. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi tereny oznaczone symbolami 1MU,
2MU, 3MU,4MU, z podstawowym przeznaczeniem pod
zabudowę mieszkalno-usługową.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza
się realizację:
1) obiektów mieszkalnych;
2) obiektów mieszkalno-usługowych;
3) obiektów gospodarczych;
4) garaży;

11) przebudowy budynku - należy przez to rozumieć
wszelkie prace budowlane we wnętrzu i na zewnątrz
budynku zmierzające do poprawy standardu oraz
wyglądu,
12) obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć
niewielkie obiekty wymienione w ustawie „prawo
budowlane”,
13) terenach zieleni - należy przez to rozumieć tereny
z zadrzewieniami i krzewami występujące w formie
nieurządzonej na terenach niezurbanizowanych oraz
tereny trawników z zadrzewieniami i krzewami na
terenach zurbanizowanych.

5) parkingów, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych;
6) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
§ 7. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi teren oznaczony symbolem 1MW
z podstawowym
przeznaczeniem
pod
zabudowę
mieszkalną wielorodzinną.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza
się realizację:
1) obiektów mieszkalnych wielorodzinnych;

14) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to
rozumieć linię, której nie może przekroczyć ściana
budynku lub jego najdalej wysunięte elementy w kierunku
ulicy lub sąsiedniego terenu oddzielonego linią
rozgraniczającą, z wyłączeniem elementów wystających
budynku takich jak: balkon, okap, gzyms, pilaster.

2) obiektów usługowych;

15) usługach nieuciążliwych należy przez to rozumieć
usługi:
handlu
detalicznego,
gastronomii,
nieuciążliwego
rzemiosła
usługowego
(poza
warsztatami obsługi samochodów i stacjami paliw),
administracji i bezpieczeństwa publicznego, łączności,
informacji, nauki i oświaty, zdrowia i opieki społecznej,

5) parkingów; ulic dojazdowych,
i pieszo-jezdnych;

3) terenów zieleni z urządzeniami sportowymi i placami
zabaw;
4) garaży lokalizowanych w budynkach mieszkalnych;
ciągów

6) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

pieszych
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§ 8. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi teren oznaczony symbolem 1UHW
z podstawowym
przeznaczeniem
pod
zabudowę
usługowo-handlową obiektów wielko powierzchniowych.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza
się realizację:

Poz. 2457
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza
się realizację:
1) nawierzchni utwardzonych,
2) oświetlenia,
3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

1) maksymalnie dwóch obiektów handlowych wielko
powierzchniowych, oraz powiązanych z nimi;
2) obiektów usługowo-handlowych;
3) obiektów usługowych;
4) obiektów handlowych;

§ 13. 1. Wyznacza się ustalony na rysunku planu
liniami rozgraniczającymi teren oznaczony symbolem
1KDL pod budowę drogi gminnej publicznej wraz
z budową skrzyżowania typu "małe rondo" z drogą
wojewódzką nr 527.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza
się realizację:

5) obiektów handlowych wielko powierzchniowych;
1) nawierzchni utwardzonych,
6) obiektów gospodarczych, magazynów;
2) oświetlenia,
7) parkingów; ulic dojazdowych,
i pieszo-jezdnych;

ciągów

pieszych
3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

8) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
§ 9. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi tereny oznaczone symbolami 1Z, 2Z
z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza
się realizację:

§ 14. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu
liniami rozgraniczającymi tereny oznaczone symbolami
PG z podstawowym przeznaczeniem pod urządzenia
przepompowni ścieków.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza
się realizację zieleni o funkcji izolacyjnej.
§ 15. Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi tereny oznaczone symbolami IE
z podstawowym
przeznaczeniem
pod
urządzenia
elektroenergetyczne (stacje transformatorowe).

1) urządzeń sportowych;
2) obiektów małej architektury;

§ 16. Do czasu realizacji planu na
dopuszcza się użytkowanie dotychczasowe.

3) ciągów pieszych i pieszo-jezdnych;

obszarze

4) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
3. Teren oznaczony symbolem 2Z może być
przeznaczony na funkcję rekreacyjną dla zabudowy
wielorodzinnej.
§ 10. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu
liniami rozgraniczającymi teren oznaczony symbolem 1ZI
z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń izolacyjną.
§ 11. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu
liniami rozgraniczającymi tereny oznaczone symbolami
1KJ, 2KJ podstawowym przeznaczeniem pod ciągi
pieszo-jezdne.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza
się realizację:
1) nawierzchni
utwardzonych
nie
realizacji kanalizacji deszczowej;

wymagających

Rozdział 3
Przepisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego, zasad ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej.
§ 17. 1. Realizacja zabudowy i przekształcanie
zagospodarowania
przestrzennego
terenów
musi
respektować wymogi ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego.
2. Wymogi, o których mowa w ust. 1 spełniane będą
poprzez:
1) realizacje nowej zabudowy, która musi być
wkomponowana
w istniejący
krajobraz
oraz
nawiązywać do cech architektury historycznej oraz
pozytywnych realizacji współczesnych (gabaryty,
forma).

2) oświetlenia;
3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
§ 12. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu
liniami rozgraniczającymi tereny oznaczone symbolami
1KDW, 2KDW z podstawowym przeznaczeniem pod ulice
dojazdowe wewnętrzne.

2) zachowanie ładu przestrzennego poprzez wydzielenie
w pierwszej
kolejności
dróg
dojazdowych
wewnętrznych;
3) w elewacjach stosować materiały naturalne,
tradycyjne: kamień, cegła,
tynki
o wyglądzie
tradycyjnych tynków, drewno;
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4) dachy wysokie o nachyleniu połaci 30-45 , przy
dachach
dwuspadowych
lub
wielospadowych,
w przypadku zastosowania dachów mansardowych
nachylenie połaci w/g indywidualnych rozwiązań,
dachy kryte dachówką ceramiczną czerwoną lub
materiałem
dachówko
podobnym
w odcieniu
czerwieni;
5) w przypadku podpiwniczenia budynku poziom zerowy
nie może przekroczyć 1,0 m w stosunku do
przyległego terenu. Przy lokalizacji budynku na
działce, gdzie występują różnice terenu, ustala się
wyniesienie poziomu zerowego budynku nie więcej niż
1,0 m od najwyżej położonego terenu przyległego do
budynku;

§ 18. 1. Obszar planu położony jest poza terenami
objętymi ochroną na podstawie ustawy o ochronie
przyrody. Ustala się konieczność ochrony wartości
przyrodniczych terenów objętych planem poprzez
zachowanie i ochronę obszarów, zespołów i obiektów
cennych przyrodniczo.
2. Bezwzględne zachowanie w maksymalnym stopniu
istniejącej zieleni wysokiej.
3. Dopuszczalny poziomu hałasu dla terenów
zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej poza miastem,
zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

6) wskazane jest stosowanie ogrodzeń przyległych do
ciągów komunikacyjnych z materiałów naturalnych:
drewno, kamień, żywopłoty itp.;

Rozdział 4
Przepisy dotyczące wymagań wynikających z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych, dotyczące
terenów przeznaczonych do realizacji celów
publicznych, dróg i ulic.

7) budynki usługowe i gospodarcze o architekturze
nawiązującej
do
budynków
mieszkalnych.
Przeznaczenie budynków gospodarczych nie może
być uciążliwe dla zabudowy mieszkalnej. Ewentualna
uciążliwość wynikająca z prowadzonej działalności
usługowej musi mieścić się w granicach posiadanej
działki.

§ 19. 1. Ustala się następujące tereny przeznaczone
dla realizacji celów publicznych tj. rezerwę terenu pod
skrzyżowanie (typu "małe rondo") drogi wojewódzkiej
nr 527 z drogą gminną publiczną 1KDL obsługującą
obiekty wielko powierzchniowe handlowe. Dla drogi
wojewódzkiej nr 527 przyjęto klasę G oraz szerokość
w liniach rozgraniczających 25 m.

3. Ustala się następujące warunki dla projektowanej
zabudowy, chyba, że ustalenia do wyodrębnionych
obszarów stanowią inaczej:

Rozdział 5
Przepisy dotyczące granic i sposobów
zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie
odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych,
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

- dla zabudowy wielorodzinnej MW - wysokość
budynków do 3 kondygnacji, w tym użytkowe
poddasze. Wysokość budynków od powierzchni terenu
przy głównym wejściu do budynku, do linii kalenicy
budynku nie może przekroczyć 12 m, przy czym linia
oparcia głównych połaci dachu na ścianach
zewnętrznych nie może być usytuowana wyżej niż 8,0 m
od poziomu terenu. Usługi należy lokalizować
w parterach budynków;
- dla zabudowy mieszkalno - usługowej MU wysokość
budynków do 2 kondygnacji, w tym użytkowe
poddasze. Wysokość budynków od powierzchni terenu
przy głównym wejściu do budynku, do linii kalenicy
budynku nie może przekroczyć 9 m, przy czym linia
oparcia głównych połaci dachu na ścianach
zewnętrznych nie może być usytuowana wyżej niż 5,0 m
od poziomu terenu. Usługi należy lokalizować
w parterach budynków;
- dla zabudowy usługowo - handlowej UHW budynki do
2 kondygnacji. Wysokość budynków od powierzchni
terenu przy głównym wejściu do budynku, do linii
kalenicy budynku nie może przekroczyć 10 m.
4. Ze względu na znajdujące się na obszarze planu
stanowisko archeologiczne Nr AZP 22-58 nr 17 ślad
osadnictwa z okresu starożytnego, ustala się konieczność
przeprowadzenie
powierzchniowych
badań
archeologicznych przed rozpoczęciem każdej inwestycji.
Wszelkie prace winny być uzgadniane z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Olsztynie.
5. Inwestycje na terenach z istniejącymi urządzeniami
melioracyjnymi (studzienki, rowy) winny być uzgodnione
z Zarządcą Obiektu Melioracyjnego (Wojewódzkim
Zarządem Melioracji Wodnych).

§ 20. Na terenie objętym planem nie występują
obszary zagrożone powodzią.
§ 21. Na terenie objętym planem występują obszary
zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
Rozdział 6
Przepisy dotyczące zasad przebudowy, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji infrastruktury
technicznej.
§ 22.
1.
Powiązanie
obszaru
opracowania
z nadrzędnym układem dróg będzie realizowane poprzez
drogę wojewódzką nr 527.
2. Z zastrzeżeniem lokalnych przewężeń ustalonych
liniami rozgraniczającymi na rysunku planu ustala się
następujące minimalne szerokości pasa terenów w liniach
rozgraniczających
dróg
i ciągów
pieszo-jezdnych
oznaczonych na rysunku planu:
1) symbolem 1KDL - rezerwa terenu pod rozbudowę
drogi gminnej publicznej do 15,00 m szerokości;
2) symbolem 1KDW, 2KDW, - drogi dojazdowe
wewnętrzne, szerokość w liniach rozgraniczających od
9,0 m do 12,0 m, jedna jezdnia o szerokości 5,0 m;
3) symbolem 1KJ, 2KJ - ciągi pieszo-jezdne, szerokość
w liniach rozgraniczających 8 m, jedna jezdnia
o szerokości 5,0 m.
§ 23. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
Dla terenów objętych opracowaniem przewiduje się
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wykonać sieć wodociągową pierścieniowo-rozdzielczą
z podziałem na mniejsze obszary. Planowaną sieć
wodociągową należy włączyć do istniejącej lub
projektowanej sieci wodociągowej Przewody głównych
ciągów sieci wodociągowej przewiduje się ułożyć w liniach
rozgraniczających dróg z zachowaniem wymaganych
odległości od pozostałego uzbrojenia infrastruktury
technicznej. Na projektowanej sieci należy przewidzieć
zamontowanie
armatury
(np.
zasuwy,
hydranty
przeciwpożarowe)
w
ilościach
wynikających
z
obowiązujących przepisów. Na obecnym etapie nie ustala
się miejsc (punktów) włączenia sieci rozbiorczej do
przewodów
magistralnych.
Na
przejście
siecią
wodociągową pod istniejącym rowem należy uzyskać
stosowne warunki od właściwego Zarządcy, a następnie
uzyskać
stosowne
pozwolenia
wynikające
z obowiązujących przepisów.
2. Wyznaczone w planie lokalizacje infrastruktury
technicznej są orientacyjne (określają zasady uzbrojenia)
i mogą ulec przesunięciu w projektach technicznych.
§ 24. 1. W zakresie odprowadzenia ścieków ustala się:
KANALIZACJA SANITARNA Ustala się, że całość
zabudowy w granicach opracowania zostanie objęta siecią
kanalizacji sanitarnej. W tym celu uwzględniając
konfigurację terenu obszar opracowania podzielono na
zlewnie, w których przewiduje się sieć głównych
kolektorów kanalizacji sanitarnej opartą na grawitacyjnym
i ciśnieniowym przepływie ścieków. Projektuje się
odprowadzenie ścieków systemem grawitacyjnym do
projektowanej kanalizacji sanitarnej. Nie wyklucza się
możliwości odprowadzenia ścieków z terenów objętych
ustaleniami planu części „B” do systemu kanalizacji
sanitarnej terenów objętych ustaleniami planu części „A”.
Na terenie objętym opracowaniem przewiduje się również
lokalizację pod przepompownię główną PG2. Ponieważ
konfiguracja
terenu,
a przede
wszystkim
kolizja
z istniejącym rowem spowodować mogą potrzebę
prowadzenia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na
znacznej
głębokości
planuje
się
wykonanie
przepompowni, która przetłoczy ścieki pod dnem
istniejącego rowu. Nie wyklucza się jednak, iż po
uzyskaniu warunków od Zarządcy sieci kanalizacji
sanitarnej oraz Zarządcy rowu możliwe będzie
grawitacyjne przejście pod rowem. Wówczas należy
zrezygnować z przepompowni głównej PG2. Dla części
działek, ze względu na niekorzystne położenie sytuacyjnowysokościowe, grawitacyjne podłączenie do systemu
może być utrudnione. W takim przypadku należy wykonać
przepompownie przydomowe. Zrzut do kanalizacji
sanitarnej ścieków innych niż bytowo - gospodarcze, bądź
o parametrach fizyko - chemicznych przekraczających
wartości dopuszczalne wymagał będzie podczyszczenia
do
parametrów
wynikających
z obowiązujących
przepisów. Kolektory przewiduje się ułożyć w liniach
rozgraniczających dróg z zachowaniem wymaganych
odległości od granic działek oraz projektowanego
i istniejącego uzbrojenia infrastruktury technicznej.
2. Wyznaczone w planie lokalizacje infrastruktury
technicznej są orientacyjne (określają zasady uzbrojenia)
i na etapie projektu technicznego mogą ulec zmianie.
Powyższe dotyczy również rozmieszczenia studzienek
kanalizacyjnych, które są jedynie orientacyjne.
3. W okresie przejściowym, do czasu zrealizowania
kanalizacji sanitarnej na terenie projektowanej zabudowy,
dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych
zbiorników bezodpływowych z tworzywa sztucznego,
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z atestem na użytkowanie, a następnie wywożenie przez
uprawnione podmioty do punktu zlewnego oczyszczalni
ścieków. Po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej ustala się
bezwzględny obowiązek włączenia całej zabudowy do
systemu kanalizacji. Przy czym wyznacza się, że do roku
2015 całość terenu objętego opracowaniem przyłączona
zostanie do sieci kanalizacji sanitarnej.
KANALIZACJA DESZCZOWA Ustala się, że całość
zabudowy w granicach opracowania zostanie objęta siecią
kanalizacji deszczowej. W tym celu uwzględniając
konfigurację terenu obszar opracowania podzielono na
zlewnie, w których przewiduje się sieć głównych
kolektorów kanalizacji sanitarnej opartą na grawitacyjnym
przepływie ścieków. Przewiduje się, że odprowadzenie
ścieków z terenów 1MU, 2MU, 5MU, 4MW (część) nastąpi
systemem
grawitacyjnym
do
istniejącego
rowu
zlokalizowanego na terenach oznaczonych jako 1Z.
Pozostałą część przewiduje się odprowadzić do
istniejącego
rowu
przy
drodze
wojewódzkiej
przebiegającej w północnej części opracowania. Na etapie
sporządzania projektów technicznych należy uzyskać
warunki techniczne od Zarządcy sieci i rowów określające
sposób oraz dokładne miejsca włączeń. Przed każdym
punktem zrzutu ścieków z kanalizacji deszczowej do
odbiornika należy bezwzględnie przewidzieć układ
podczyszczający odprowadzane ścieki do parametrów
określonych obowiązującymi w tym zakresie przepisami
i rozporządzeniami. Układ taki stanowić powinien osadnik
oraz separator (elementy oznaczone na rysunku planu
jako OS- SEP). Ponadto w przypadku odprowadzenia
podczyszczonych ścieków do rowu stanowiącego część
terenów 1Z wskazane jest ustalenie z Zarządcą rowu
warunków wykonania wylotów do rowu. Kolektory
przewiduje się ułożyć w liniach rozgraniczających dróg
z zachowaniem wymaganych odległości od granic działek
oraz
projektowanego
i istniejącego
uzbrojenia
infrastruktury technicznej.
2. Wyznaczone w planie lokalizacje infrastruktury
technicznej są orientacyjne (określają zasady uzbrojenia)
i na etapie projektu technicznego mogą ulec zmianie.
§ 25. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:
1.

Zaopatrzenie w ciepło projektowanej zabudowy
z kotłowni gazowych lub olejowych, również ze
wspomaganiem energią odnawialną, lub innych
źródeł niskoemisyjnych, z wyłączeniem elektrowni
wiatrowych i biogazowni,

2.

ustala się konieczność dostosowania źródeł ciepła
spalających paliwa stałe do wymogów aktualnych
norm ochrony środowiska.

§ 26. 1. W zakresie elektroenergetyki i telekomunikacji: Zaopatrzenie w energię elektryczną terenu
odbywać się będzie z linii terenowej SN 15kV
promieniowym odgałęzieniem napowietrzno-kablowym.
W miarę postępu zainwestowania projektuje się budowę
stacji transformatorowych kontenerowych na terenie
obiektów
wielko
powierzchniowych
i
zabudowy
wielorodzinnej
po
opracowaniu
projektu
zagospodarowania terenu. Lokalizację stacji należy ustalić
po opracowaniu projektów zagospodarowania terenu
poszczególnych obszarów i uzyskaniu warunków w
przyłączenia
od
lokalnego
Operatora
Systemu
Dystrybucyjnego. Przekroje i długości linii w obszarach
sąsiednich zapewniają dostawę energii na poziomie
napięcia SN 15 kV o dobrych parametrach. Utrzymuje się
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przebieg napowietrznych linii WN 110kV oraz SN 15kV
wraz ze strefami uciążliwości. Dopuszcza się korekty trasy
linii SN 15kV w terenach przeznaczonych do zabudowy,
na których nie ma możliwości zachowania odległości od
budynków wymaganych przepisami normy. Uzyskanie
warunków przebudowy sieci i koszt jej przebudowy
obciąża właściciela terenu, przez który one przebiegają.

3) minimalna wielkość nowej wydzielanej działki 1200 m ,
oraz szerokość frontu działki min 23 m, nie dotyczy to
działek dostępnych z placów do zawracania na
ciągach pieszo jezdnych;

2. Przyłączanie odbiorców do wspólnej sieci
elektroenergetycznej na obszarze objętym opracowaniem
będzie następowało na ogólnych zasadach przyłączania
odbiorców obowiązujących u Zarządcy Sieci.

5) na jednej działce można realizować jeden budynek
mieszkalny lub mieszkalno-usługowy;

3. Linie telekomunikacyjne należy projektować jako
podziemne
z
rozprowadzeniem
w
terenach
przeznaczonych na ciągi komunikacyjne. Dopuszcza się
lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na
terenach przeznaczonych pod zabudowę. W przypadku
kolizji
projektowanych
obiektów
z
istniejącymi
urządzeniami telekomunikacyjnymi należy je przebudować
o dostosować do projektowanego zagospodarowania
przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
normami i warunkami przebudowy. Całość kosztów
związanych z przebudową i zabezpieczeniem istniejących
urządzeń
telekomunikacyjnych
ponosi
Inwestor.
Uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci
nastąpi na etapie projektu budowlanego.
4. Wyznaczone w planie lokalizacje infrastruktury
technicznej są orientacyjne (określają zasady uzbrojenia)
i mogą ulec przesunięciu w projektach technicznych.
Rozdział 7
Przepisy dotyczące granic obszarów wymagających
scaleń i podziałów nieruchomości szczegółowych
zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości,
parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym również linii
zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników
intensywności zabudowy.
§ 27. Na terenie objętym planem nie ustala się
obszarów
wymagających
przeprowadzenia
scaleń
i podziałów nieruchomości.
§ 28. Każdy teren przeznaczony do zabudowy musi
mieć zapewniony dostęp do ulicy publicznej lub
publicznego ciągu pieszo -jezdnego.
§ 29. 1. Dla terenów usług oraz terenów
mieszkaniowych ustala się nieprzekraczalne linie
zabudowy oznaczone na rysunku planu.
2. Pomiędzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, a
liniami rozgraniczającymi poszczególne tereny dopuszcza
się realizację, parkingów, sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej oraz zieleni.
§ 30. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1MU, 2MU, 3MU,4MU, ustala się następujące
warunki realizacji nowej zabudowy:

4) możliwe jest łączenie działek sąsiednich by otrzymać
jedną działkę większą;

6) ustala się możliwość realizacji jednokondygnacyjnych
budynków gospodarczych oraz garaży o architekturze
nawiązującej do zabudowy mieszkalnej, wysokość
budynków od powierzchni terenu przy głównym
wejściu do budynku, do linii kalenicy budynku nie
może przekroczyć 6 m, przy czym linia oparcia
głównych połaci dachu na ścianach zewnętrznych nie
może być usytuowana wyżej niż 4,0 m od poziomu
terenu, dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci
0
dachowych 30-40 ;
7) intensywność zabudowy nie może przekroczyć 0,4 (40 %)
powierzchni działki;
8) powierzchnia biologicznie czynna nie może być
mniejsza niż 45 %, powierzchni działki;
9) ustala się konieczność realizacji miejsc parkingowych
w ramach własnej działki.
2. Ilość miejsc parkingowych wynosić będzie
2
minimum: - 1 miejsce na 30 m powierzchni całkowitej
obiektów usługowych zlokalizowanych na działce.
§ 31. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1MW ustala się następujące warunki realizacji
nowej zabudowy:
1) zabudowa może być realizowana z zachowaniem
nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych od
ulic dojazdowych;
2) realizacja nowej zabudowy oraz przebudowa zgodnie
z wymogami zawartymi w § 17 oraz § 18;
3) ustala się możliwość realizacji budynków usługowych
o
architekturze
nawiązującej
do
zabudowy
mieszkalnej, wysokość budynków do 3 kondygnacji,
w tym użytkowe poddasze. Wysokość budynków od
powierzchni terenu przy głównym wejściu do budynku,
do linii kalenicy budynku nie może przekroczyć 9 m,
przy czym linia oparcia głównych połaci dachu na
ścianach zewnętrznych nie może być usytuowana
wyżej niż 5,0 m od poziomu terenu;
4) intensywność zabudowy nie może przekroczyć 0,6 (60
%) powierzchni działki;
5) powierzchnia biologicznie czynna nie może być
mniejsza niż 20 %,powierzchni działki.

1) zabudowa może być realizowana z zachowaniem
nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych od
ulic dojazdowych;

2. Ilość miejsc parkingowych wynosić będzie minimum:
1) 1,5 miejsca na 1 mieszkanie,

2) realizacja nowej zabudowy oraz przebudowa zgodnie
z wymogami zawartymi w § 17 oraz § 18;

2) 1 miejsce na 30 m powierzchni całkowitej obiektów
usługowych zlokalizowanych na działce.

2
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3.
Procentowy
udział
powierzchni
terenów
przeznaczonych na zieleń osiedlową i place zabaw
wynosić będzie minimum: - 20 % zieleni osiedlowej
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, w tym
place zabaw dla dzieci i młodzieży.
§ 32. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1UHW ustala się następujące warunki realizacji
nowej zabudowy:
1) zabudowa może być realizowana z zachowaniem
nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych od
ulic dojazdowych;
2) realizacja nowej zabudowy oraz przebudowa zgodnie
z wymogami zawartymi w § 17 oraz § 18;
0

3) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci 15-40 ,
dachy kryte dachówką ceramiczną czerwoną lub
materiałem dachówko podobnym w odcieniu czerwieni,
dopuszcza się stosowanie dachów płaskich dla obiektów
wielko powierzchniowych i magazynowych;
4) intensywność zabudowy nie może przekroczyć 0,8 (80 %)
powierzchni działki;
5) powierzchnia biologicznie czynna nie może być
mniejsza niż 40 %,powierzchni działki.
2. Ilość
minimum:

miejsc

parkingowych

wynosić

będzie

2

1) 1 miejsce na 30 m powierzchni całkowitej obiektów
usługowych zlokalizowanych na działce,
2

2) 25 miejsc na 1000 m powierzchni sprzedaży,

§ 34. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1ZI ustala się zakaz zabudowy kubaturowej.
Rozdział 8
Przepisy dotyczące stawek procentowych, na
podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości.
§ 35. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt12, oraz art. 36
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się poniższe
wysokości stawek procentowych renty planistycznej dla
naliczania opłat od terenów ujętych w Rozdziale 2.
Symbol terenu w rozdziale 2
MU
MW
UHW
Z
ZI
KDW
KJ
IK
IE

Wysokość stawki w %
30 %
30 %
30 %
5%
5%
5%
5%
5%
5%

- W związku z ustaleniem, o którym mowa w ust. 1 w
przypadkach,
gdy
właściciel
zbywał
będzie
nieruchomości Wójt będzie pobierał opłaty z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości.
Rozdział 9
Przepisy końcowe
§ 36. Przeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne
pochodzenia mineralnego IV-VI klasy bonitacyjnej na
terenie projektowanej zabudowy mieszkalnej i usługowej
wraz z niezbędną obsługą komunikacyjną. Ogółem
projektem planu objęte są grunty o powierzchni ok. 15,80 ha.

2

3) 30 miejsc na 1000 m powierzchni magazynowej.
3. Przez teren oznaczony w planie symbolem 1UHW
przebiega linia WN 110kV ze strefą uciążliwości zgodnie
z przepisami odrębnymi, teren w strefie uciążliwości
powinien pozostać terenem zieleni niskiej.
§ 33. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1Z, 2Z ustala się zakaz zabudowy
kubaturowej.

____________
* Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.0911-244/10 z dnia 23 listopada 2010 r.

§ 37. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Jonkowo.
§ 38. Uchwała obowiązuje po upływie dni 30 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i podlega publikacji na stronie
internetowej Urzędu Gminy Jonkowo.
Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Domin
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIX/297/2010
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 15 października 2010 r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIX/297/2010
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 15 października 2010 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy
Jonkowo w obrębie Warkały - część „B”, ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Jonkowo.
W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza
się zgodność niniejszego planu zagospodarowania z zapisami ustaleń i rysunkiem zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Jonkowo.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIX/297/2010
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 15 października 2010 r.
Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Jonkowo w obrębie geodezyjnym Warkały - część „B”.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) niniejszym rozstrzyga się, że do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Jonkowo w obrębie geodezyjnym Warkały - część „B” nie wpłynęły uwagi
w okresie przewidzianym Art. 17 pkt 11, ww. ustawy.
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIX/297/2010
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 15 października 2010 r.
Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do
zadań własnych Samorządu na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu
Gminy Jonkowo w obrębie geodezyjnym Warkały - część „B”.
Na terenie objętym planem nie występują inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych
gminy.

2458
UCHWAŁA Nr XLIX/298/2010
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jonkowo w obrębie
geodezyjnym Warkały.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 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 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201,
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24,
poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119,
poz. 804) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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. 1475, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz po

stwierdzeniu zgodności planu miejscowego z ustaleniami
„Zmiany
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Jonkowo”
Tytuł I
Rada Gminy w Jonkowie uchwala miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Gminy Jonkowo
w obrębie geodezyjnym Warkały - część „C".
Rozdział 1
Przepisy dotyczące całego opracowania
§ 1.
Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego Gminy Jonkowo w obrębie geodezyjnym
Warkały - część „C” obejmujący obszar o w granicach
określonych w Uchwale Nr XXXV/186/2009 Rady Gminy
w Jonkowie z dnia 23 października 2009 roku położony
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miejscowości

1) od północy granicę stanowią tereny łąk;
2) wschodnią i zachodnią granicę stanowi zabudowa wsi
Warkały;
3) od południa granicę opracowania planu stanowi droga
wojewódzka nr 527,
- ma na celu: ustalenie zasad zagospodarowania i metod
kształtowania ładu przestrzennego obszaru w rozwoju
gminy przewidzianego dla rozwoju funkcji mieszkalnej
i usługowej.
§ 2.
1.
Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego Gminy Jonkowo w obrębie geodezyjnym
Warkały - część „C” zwany dalej planem składa się
z tekstu planu, który stanowi treść uchwały oraz rysunku
planu, który stanowi załącznik graficzny nr 1 w skali
1:1000, do uchwały.
2. Załącznikami do planu uchwalanymi przez Radę
Gminy są:
1) stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami „Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy Jonkowo” stanowiące załącznik
nr 2,
2) rozstrzygnięcie Rady Gminy w Jonkowie o sposobie
rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiące
załącznik nr 3,
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz
o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych stanowiące załącznik nr 4.
3. Do planu miejscowego zostały sporządzone
„Prognoza oddziaływania na środowisko” oraz „Prognoza
skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego”

nieruchomości parametrów i wskaźników kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii
zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników
intensywności zabudowy
g) przepisy dotyczące stawek procentowych na Rozdział
podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu
8
wartości nieruchomości
3 przepisy końcowe
Rozdział
9

§ 4. 1. Rysunek planu miejscowego obowiązuje
w zakresie:
1) ustalonych graficznie linii granic obszaru objętego
planem,
2) ustalonych graficznie linii rozgraniczających tereny
o różnym przeznaczeniu, funkcjach lub zasadach
zagospodarowania,
3) ustalonych
symbolami
podstawowych terenów,

literowymi

przeznaczeń

4) ustalonych graficznie nieprzekraczalnych linii zabudowy,
5) ustalonych graficznie zasad podziału na działki.
2. Zastosowane na rysunku planu miejscowego
symbole literowe oznaczają następujące przeznaczenia
podstawowe terenów:
1) MU tereny zabudowy mieszkalno-usługowej,
2) Z tereny zieleni niskiej nieurządzonej,
3) tereny komunikacji, w tym:
a) KJ tereny ciągów pieszo-jezdnych,
b) KDW
tereny
wewnętrznych,

dróg

(ulic

dojazdowych)

c) KD-G tereny dróg publicznych (droga wojewódzka
klasy G poza granicą opracowania),
4) tereny infrastruktury technicznej, w tym:

§ 3. Tekst planu miejscowego zawiera ustalenia
stanowiące:

a) PG projektowane przepompownie ścieków,

1 Przepisy dotyczące całego opracowania

b) E projektowane stacje transformatorowe.

2 Przepisy dotyczące wyodrębnionych w planie obszarów
a) przepisy dotyczące przeznaczenia terenów oraz linii
rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu,
funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania
oraz dotyczące sposobów i terminów tymczasowego
zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów
b) przepisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, zasad ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
c) przepisy dotyczące wymagań wynikających z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych, dotyczące
terenów przeznaczonych do realizacji celów
publicznych, dróg i ulic
d) przepisy dotyczące granic i sposobów
zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie ustalonych na podstawie
odrębnych przepisów
e) przepisy dotyczące zasad przebudowy, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej
f) przepisy dotyczące granic obszarów wymagających
przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości,
szczegółowych zasad i warunków scalenia i podziału

Rozdział
1
Rozdział
2

§ 5. Ilekroć w tekście planu miejscowego jest mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu,
o którym mowa w § 1 uchwały,

Rozdział
3

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę
Rady Gminy Jonkowie,

Rozdział
4

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek
planu miejscowego wykonany na mapie zasadniczej
w skali 1:1000,

Rozdział
5

Rozdział
6
Rozdział
7

3) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to
rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na
danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi
i obejmuje ponad 50 % powierzchni obiektów
realizowanych na tym terenie lub ponad 50 %
powierzchni terenu użytkowanego w przeznaczeniu
podstawowym,
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4) intensywności zabudowy - należy rozumieć stosunek
powierzchni zabudowy wszystkich obiektów do
powierzchni działki;
5) powierzchnia terenu biologicznie czynna - rozumie się
przez to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wody
powierzchniowe na działce budowlanej, i inne
elementy zgodnie z przepisami odrębnymi,
6) budynku gospodarczym - rozumie się przez to
budynek
przeznaczony
do
niezawodowego
wykonywania
prac
warsztatowych
oraz
do
przechowywania materiałów, narzędzi i sprzętu
służących do obsługi budynku mieszkalnego,
zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej,
rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w
zabudowie zagrodowej również do przechowywania
środków i sprzętu do produkcji rolnej oraz płodów
rolnych;
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Rozdział 2
Przepisy dotyczące przeznaczenia terenów oraz linii
rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu,
funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania
oraz dotyczące sposobów i terminów tymczasowego
zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów
§ 6. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi tereny oznaczone symbolami 1MU,
2MU, 3MU, z podstawowym przeznaczeniem pod
zabudowę mieszkalno-usługową.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza
się realizację:
1) obiektów mieszkalnych;
2) obiektów mieszkalno-usługowych;
3) obiektów gospodarczych;

7) maksymalnej wysokości zabudowy - należy przez to
rozumieć liczbę kondygnacji nadziemnych,
8) przebudowy budynku - należy przez to rozumieć
wszelkie prace budowlane we wnętrzu i na zewnątrz
budynku zmierzające do poprawy standardu oraz
wyglądu,
9) terenach zieleni nieurządzonej - należy przez to
rozumieć tereny łąk i pastwisk z zadrzewieniami
i krzewami występujące w formie nieurządzonej na
terenach niezurbanizowanych oraz tereny trawników
z zadrzewieniami
i krzewami
na
terenach
zurbanizowanych.
10) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to
rozumieć linię, której nie może przekroczyć ściana
budynku lub jego najdalej wysunięte elementy
w kierunku ulicy lub sąsiedniego terenu oddzielonego
linią rozgraniczającą, z wyłączeniem elementów
wystających budynku takich jak: balkon, okap, gzyms,
pilaster,
11) usługach nieuciążliwych należy przez to rozumieć
usługi:
handlu
detalicznego,
gastronomii,
nieuciążliwego
rzemiosła
usługowego
(poza
warsztatami obsługi samochodów i stacjami paliw),
administracji i bezpieczeństwa publicznego, łączności,
informacji, nauki i oświaty, zdrowia i opieki społecznej,
kultu religijnego, kultury i rozrywki, wypoczynku,
rekreacji i sportu, biur komercyjnych, banków i innych
o analogicznym do powyższych charakterze i stopniu
uciążliwości, których normalne funkcjonowanie:
a) nie
powoduje
przekroczenia
żadnego
z
parametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych
lub uciążliwych oddziaływań na środowisko poza
zajmowanym obiektem,
b) nie jest źródłem uciążliwych lub szkodliwych
odpadów, nie powoduje nieodwracalnych zmian
środowiska przyrodniczego w obrębie zajmowanej
działki,
c) ani w żaden inny oczywisty sposób nie pogarsza
warunków użytkowania terenów sąsiadujących np.
przez emisję nieprzyjemnych zapachów, dymów,
składowanie nieestetycznych odpadów na otwartej
przestrzeni.

4) garaży;
5) parkingów, ciągów pieszych i pieszo - jezdnych;
6) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
§ 7. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi tereny oznaczone symbolami 1Z
z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń niską
nieurządzoną z przebiegiem urządzeń infrastruktury
technicznej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza
się realizację:
1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
2) ciągów pieszych;
§ 8. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi tereny oznaczone symbolami 1KDW
÷2KDW, z podstawowym przeznaczeniem pod ulice
dojazdowe wewnętrzne.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza
się realizację:
1) nawierzchni utwardzonych,
2) oświetlenia,
3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
§ 9. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi tereny oznaczone symbolami 1KJ, 2KJ
podstawowym przeznaczeniem pod ciągi pieszo-jezdne.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza
się realizację:
1) nawierzchni
utwardzonych
nie
realizacji kanalizacji deszczowej;

wymagających

2) oświetlenia,
3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
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Rozdział 3
Przepisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego, zasad ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej.
§ 10. 1. Realizacja zabudowy i przekształcanie
zagospodarowania
przestrzennego
terenów
musi
respektować wymogi ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego.
2. Wymogi, o których mowa w ust. 1 spełniane będą
poprzez:
1) realizacje nowej zabudowy, która musi być
wkomponowana
w istniejący
krajobraz
oraz
nawiązywać do cech architektury regionalnej oraz
pozytywnych realizacji współczesnych (gabaryty,
forma).
2) zachowanie ładu przestrzennego poprzez wydzielenie
w
pierwszej
kolejności
dróg
dojazdowych
wewnętrznych;
3) w elewacjach stosować materiały naturalne,
tradycyjne: kamień, cegła,
tynki
o wyglądzie
tradycyjnych tynków, drewno;
0

4) dachy wysokie o nachyleniu połaci 30-45 , przy
dachach
dwuspadowych
lub
wielospadowych,
w przypadku zastosowania dachów mansardowych
nachylenie połaci w/g indywidualnych rozwiązań,
dachy kryte dachówką ceramiczną czerwoną lub
materiałem
dachówko
podobnym
w odcieniu
czerwieni;
5) w przypadku podpiwniczenia budynku poziom zerowy
nie może przekroczyć 1,0 m w stosunku do
przyległego terenu. Przy lokalizacji budynku na
działce, gdzie występują różnice terenu, ustala się
wyniesienie poziomu zerowego budynku nie więcej niż
1,0 m od najwyżej położonego terenu przyległego do
budynku;
6) postuluje się stosowanie ogrodzeń przyległych do
ciągów komunikacyjnych z materiałów naturalnych:
drewno, kamień, żywopłoty itp.;
7) budynki usługowe i gospodarcze o architekturze
nawiązującej
do
budynków
mieszkalnych.
Przeznaczenie budynków gospodarczych nie może
być uciążliwe dla zabudowy mieszkalnej. Ewentualna
uciążliwość wynikająca z prowadzonej działalności
usługowej musi mieścić się w granicach posiadanej
działki.
3. Ustala się następujące warunki dla projektowanej
zabudowy, chyba, że ustalenia do wyodrębnionych
obszarów stanowią inaczej:
- dla zabudowy mieszkalno-usługowej MU wysokość
budynków do 2 kondygnacji, w tym użytkowe
poddasze. Wysokość budynków od powierzchni terenu
przy głównym wejściu do budynku, do linii kalenicy
budynku nie może przekroczyć 9 m, przy czym linia
oparcia głównych połaci dachu na ścianach
zewnętrznych nie może być usytuowana wyżej niż
5,0 m od poziomu terenu. Usługi należy lokalizować
w parterach budynków.

§ 11. 1. Obszar planu położony jest poza terenami
objętymi ochroną na podstawie ustawy ochronie przyrody.
Ustala się konieczność ochrony wartości przyrodniczych
terenów objętych planem poprzez zachowanie i ochronę
obszarów, zespołów i obiektów cennych przyrodniczo.
2. Dopuszczalny poziomu hałasu dla terenów
zabudowy mieszkalno-usługowej poza miastem, zgodnie
z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
3. Ze względu na znajdujące się w sąsiedztwie terenu
objętego planem stanowisko archeologiczne Nr AZP 2258 nr 15 ślad osadnictwa z okresu późne średniowiecze,
ustala
się
konieczność
przeprowadzenie
powierzchniowych
badań
archeologicznych
przed
rozpoczęciem każdej inwestycji.
4. Inwestycje na terenach z istniejącymi urządzeniami
melioracyjnymi (studzienki, rowy) winny być uzgodnione z
Zarządcą
Obiektu
Melioracyjnego
(Wojewódzkim
Zarządem Melioracji Wodnych)
Rozdział 4
Przepisy dotyczące wymagań wynikających z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych, dotyczące
terenów przeznaczonych do realizacji celów
publicznych, dróg i ulic
§ 12. 1. Na obszarze planu nie występują tereny
przeznaczone dla realizacji celów publicznych.
Rozdział 5
Przepisy dotyczące granic i sposobów
zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie
odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych,
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
§ 13. Na terenie objętym planem nie występują
obszary zagrożone powodzią.
§ 14. Na terenie objętym planem nie występują
obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
Rozdział 6
Przepisy dotyczące zasad przebudowy, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej.
§ 15.
1.
Powiązanie
obszaru
opracowania
z nadrzędnym układem dróg będzie realizowane przez
drogę wojewódzką nr 527 klasy technicznej G (Główna)
o szerokości w liniach rozgraniczających 25,0 m.
2. Z zastrzeżeniem lokalnych przewężeń ustalonych
liniami rozgraniczającymi na rysunku planu ustala się
następujące minimalne szerokości pasa terenów w liniach
rozgraniczających
dróg
i ciągów
pieszo-jezdnych
oznaczonych na rysunku planu:
1) symbolem 1KDW ÷ 2KDW - drogi dojazdowe
wewnętrzne, szerokość w liniach rozgraniczających od
9,0 m do 12,0 m, jedna jezdnia o szerokości 5,0 m;
2) symbolem 1KJ, 2KJ - ciągi pieszo-jezdne, szerokość
w liniach rozgraniczających 8,0 m, jedna jezdnia
o szerokości 5,0 m.
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§ 16. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
Dla terenów objętych opracowaniem przewiduje się
wykonać sieć wodociągową rozdzielczą. Planowaną sieć
wodociągową należy włączyć do istniejącej sieci
wodociągowej przebiegającej przez tereny objęte planem.
Na rysunku planu oznaczono proponowane miejsca
włączeń (W). Przewody głównych ciągów sieci
wodociągowej
przewiduje
się
ułożyć
w liniach
rozgraniczających dróg z zachowaniem wymaganych
odległości od pozostałego uzbrojenia infrastruktury
technicznej. Na obecnym etapie nie ustala się miejsc
(punktów) włączenia sieci rozbiorczej do przewodów
magistralnych.
2. Wyznaczone w planie lokalizacje infrastruktury
technicznej są orientacyjne (określają zasady uzbrojenia)
i mogą ulec przesunięciu w projektach technicznych.
§ 17. 1. W zakresie odprowadzenia ścieków ustala się:
Ustala się, że całość zabudowy w granicach opracowania
zostanie objęta siecią kanalizacji sanitarnej. W tym celu
uwzględniając konfigurację terenu obszar opracowania
podzielono na zlewnie, w których przewiduje się sieć
głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej opartą na
grawitacyjnym przepływie ścieków. Projektuje się, że
odprowadzenie ścieków nastąpi systemem grawitacyjnym
do projektowanej kanalizacji sanitarnej. Dla części działek,
ze względu na niekorzystne położenie sytuacyjnowysokościowe, grawitacyjne podłączenie do systemu
może być utrudnione. W takim przypadku należy wykonać
przepompownie przydomowe (indywidualne - PL).
W przypadku, gdy możliwe i uzasadnione ekonomicznie
będzie grawitacyjne odprowadzenie ścieków z działek, dla
których przewidywano przepompownie lokalne należy
zastosować takie rozwiązanie. Zrzut do kanalizacji
sanitarnej ścieków innych niż bytowo-gospodarcze, bądź
o parametrach
fizyko-chemicznych
przekraczających
wartości dopuszczalne wymagał będzie podczyszczenia
do parametrów wynikających z
obowiązujących
przepisów. Kolektory przewiduje się ułożyć w liniach
rozgraniczających dróg z zachowaniem wymaganych
odległości od granic działek oraz projektowanego
i istniejącego uzbrojenia infrastruktury technicznej.
2. Wyznaczone w planie lokalizacje infrastruktury
technicznej są orientacyjne (określają zasady uzbrojenia)
i na etapie projektu technicznego mogą ulec zmianie.
Powyższe dotyczy również rozmieszczenia studzienek
kanalizacyjnych, które są jedynie orientacyjne.
3. W okresie przejściowym, do czasu zrealizowania
kanalizacji sanitarnej na terenie projektowanej zabudowy,
dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych
zbiorników bezodpływowych z tworzywa sztucznego,
z atestem na użytkowanie, a następnie wywożenie przez
uprawnione podmioty do punktu zlewnego oczyszczalni
ścieków. Po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej ustala się
bezwzględny obowiązek włączenia całej zabudowy do
systemu kanalizacji. Przy czym wyznacza się, że do roku
2015 całość terenu objętego opracowaniem przyłączona
zostanie do sieci kanalizacji sanitarnej.
§ 18. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:
1.

zaopatrzenie w ciepło projektowanej zabudowy
z indywidualnych kotłowni gazowych lub olejowych,
również ze wspomaganiem energią odnawialną, lub
innych źródeł niskoemisyjnych, z wyłączeniem
energii wiatrowej i biogazowni.

Poz. 2458
2.

ustala się konieczność dostosowania źródeł ciepła
spalających paliwa stałe do wymogów aktualnych
norm ochrony środowiska.

§ 19. 1. W zakresie elektroenergetyki i telekomunikacji: Zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać
się będzie z istniejących stacji transformatorowych po
przystosowaniu w miarę potrzeb stacji i odgałęzień LSN
15kV do przesyłu zwiększonej mocy. Zaopatrzenie
w energię elektryczną terenu odbywa się z istniejącej linii
terenowej SN 15kV promieniowym odgałęzieniem
napowietrzno-kablowym.
Przekroje
i długości
linii
zapewniają dostawę energii na poziomie napięcia SN 15
kV o dobrych parametrach. Istniejącą linię napowietrzną
LNN przebiegająca przez teren 2MU i 3MU dopasować do
zagospodarowania terenu Dopuszcza się korekty trasy
linii SN 15kV i nn w terenach przeznaczonych do
zabudowy, na których nie ma możliwości zachowania
odległości od budynków wymaganych przepisami normy.
Uzyskanie warunków przebudowy sieci i koszt jej
przebudowy obciąża właściciela terenu, przez który one
przebiegają.
2. Przyłączanie odbiorców do wspólnej sieci
elektroenergetycznej na obszarze objętym opracowaniem
będzie następowało na ogólnych zasadach przyłączania
odbiorców obowiązujących u Zarządcy Sieci.
3. Linie telekomunikacyjne należy projektować jako
podziemne
z
rozprowadzeniem
w
terenach
przeznaczonych na ciągi komunikacyjne. Dopuszcza się
lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na
terenach przeznaczonych pod zabudowę. W przypadku
kolizji
projektowanych
obiektów
z
istniejącymi
urządzeniami telekomunikacyjnymi należy je przebudować
o dostosować do projektowanego zagospodarowania
przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
normami i warunkami przebudowy. Całość kosztów
związanych z przebudową i zabezpieczeniem istniejących
urządzeń
telekomunikacyjnych
ponosi
Inwestor.
Uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci
nastąpi na etapie projektu budowlanego.
4. Wyznaczone w planie lokalizacje infrastruktury
technicznej są orientacyjne (określają zasady uzbrojenia)
i mogą ulec przesunięciu w projektach technicznych.
Rozdział 7
Przepisy dotyczące granic obszarów wymagających
scaleń i podziałów nieruchomości szczegółowych
zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości,
parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym również linii
zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników
intensywności zabudowy.
§ 20. Na terenie objętym planem nie ustala się
obszarów
wymagających
przeprowadzenia
scaleń
i podziałów nieruchomości.
§ 21. Każdy teren przeznaczony do zabudowy musi
mieć zapewniony dostęp do ulicy publicznej lub
publicznego ciągu pieszo-jezdnego.
§ 22. 1. Dla terenów usług oraz terenów
mieszkaniowych ustala się nieprzekraczalne linie
zabudowy oznaczone na rysunku planu.
2. Pomiędzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, a
liniami rozgraniczającymi poszczególne tereny dopuszcza
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się realizację, parkingów, sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej oraz zieleni.

- 1 miejsce na 30 m powierzchni całkowitej obiektów
usługowych zlokalizowanych na działce,

§ 23. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1MU, 2MU, 3MU, ustala się następujące
warunki realizacji nowej zabudowy:

§ 24. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1Z ustala się zakaz zabudowy.

1) zabudowa może być realizowana z zachowaniem
nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych od
ulic dojazdowych;
2) realizacja nowej zabudowy oraz przebudowa zgodnie
z wymogami zawartymi w § 10;
2

3) minimalna wielkość nowej wydzielanej działki 1200 m ,
oraz szerokość frontu działki min 23 m, nie dotyczy to
działek dostępnych z placów do zawracania na
ciągach pieszo jezdnych;
4) możliwe jest łączenie działek sąsiednich by otrzymać
jedną działkę większą;
5) na jednej działce można realizować jeden budynek
mieszkalny lub mieszkalno-usługowy;
6) ustala się możliwość realizacji jednokondygnacyjnych
budynków gospodarczych oraz garaży o architekturze
nawiązującej do zabudowy mieszkalnej, wysokość
budynków od powierzchni terenu przy głównym
wejściu do budynku, do linii kalenicy budynku nie
może przekroczyć 6 m, przy czym linia oparcia
głównych połaci dachu na ścianach zewnętrznych nie
może być usytuowana wyżej niż 4,0 m od poziomu
terenu, dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci
0
dachowych 30-40 ,
7) intensywność zabudowy nie może przekroczyć 0,4 (40 %)
powierzchni działki;
8) powierzchnia biologicznie czynna nie może być
mniejsza niż 50 %, powierzchni działki.
2. Ilość
minimum:

miejsc

parkingowych

wynosić

będzie

Rozdział 8
Przepisy dotyczące stawek procentowych, na
podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości.
§ 25. 1. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12, ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ustala się poniższe wysokości stawek
procentowych renty planistycznej dla naliczania opłat od
terenów ujętych w Rozdziale 2.
Symbol terenu w Rozdziale 2
MU
Z
KJ
KDW
IK
IE

Wysokość stawki w %
30 %
5%
5%
5%
5%
5%

Rozdział 9
Przepisy końcowe
§ 26. Przeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne
pochodzenia mineralnego IV i V klasy bonitacyjnej na
terenie
projektowanej
zabudowy
mieszkalnej
jednorodzinnej i usługowej wraz z niezbędną obsługą
komunikacyjną. Ogółem projektem planu objęte są grunty
o powierzchni ok. 3,29 ha.
§ 27. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Jonkowo.
§ 28. Uchwała obowiązuje po upływie dni 30 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i podlega publikacji na stronie
internetowej Urzędu Gminy Jonkowo.
Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Domin
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIX/298/2010
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 15 października 2010 r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIX/298/2010
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 15 października 2010 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy
Jonkowo w obrębie Warkały - część „C”, ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Jonkowo.
W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza
się zgodność niniejszego planu zagospodarowania z zapisami ustaleń i rysunkiem zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Jonkowo.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIX/298/2010
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 15 października 2010 r.
Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Jonkowo w obrębie geodezyjnym Warkały - część „C”.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) niniejszym rozstrzyga się, że do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Jonkowo w obrębie geodezyjnym Warkały - część „C” nie wpłynęły uwagi
w okresie przewidzianym Art. 17 pkt 11, ww. ustawy.
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIX/298/2010
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 15 października 2010 r.
Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do
zadań własnych Samorządu na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu
Gminy Jonkowo w obrębie geodezyjnym Warkały - część „C”.
Na terenie objętym planem nie występują inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych
gminy.
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UCHWAŁA Nr XXXVII(190)/10
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także
wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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 i Nr 116,
poz. 1203, 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1421,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 oraz Nr 106,
poz. 675), art. 30 ust. 6 i 6a i art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i

art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600,
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191,
poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917,
Nr 227, poz. 1505, oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56,
poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213,
poz. 1650, Nr 216, poz. 1706) po uzgodnieniu ze
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada
Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:
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§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXIII/123/09 Rady
Gminy Lelkowo z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie
uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe
warunki
przyznawania
nauczycielom
dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego,
za warunki pracy oraz niektóre inne składniki
wynagrodzenia,
szczegółowe
warunki
obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość
i szczegółowe
zasady
przyznawania
i wypłacania
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj.
War - Maz. z dnia 26 czerwca 2009 r., Nr 88, poz. 1486),
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 11 ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Nagroda, о której mowa w ust. 3 może być
przyznana nauczycielowi, który spełnia co najmniej 5 z
następujących kryteriów do nagrody Wójta oraz 3 z
następujących kryteriów do nagrody dyrektora:
1/ w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
w sprawdzianach
i
egzaminach
uczniów,
przeprowadzonych
przez
okręgowe
komisje
egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdrażania
nowatorskich
metod
nauczania
i wychowania, opracowywania autorskich programów
i publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem do udziału w zawodach II stopnia
/okręgowych/
lub
III
stopnia
/centralnych/
ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem
przez uczniów /zespół uczniów/ I-III miejsca
w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach
wojewódzkich i ogólnopolskich,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi
trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości
szkolne lub środowiskowe,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą
w klasie lub w szkole, a w szczególności przez
organizowanie wycieczek, udział uczniów w
spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach
i spotkaniach,
g)
organizuje
imprezy
kulturalne,
sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy
wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z
uczniami,
2/ w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i
opiekę uczniom lub
wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej
lub życiowej pochodzących z rodzin ubogich lub
patologicznych,
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie
i zwalczanie patologii społecznej wśród dzieci
i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły lub placówki
z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją,
organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w
zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii
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społecznej i niedostosowania społecznego dzieci
i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija
formy współdziałania szkoły z rodzicami,
3/ w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej
na:
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia
zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej
nauczycieli podejmujących pracę w
zawodzie
nauczyciela";
2) w rozdziale VI tytuł „Postanowienia końcowe” skreśla
się, w jego miejsce wpisuje się tytuł „Inne
świadczenia”;
3) § 13 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dyrektor szkoły-Zastępca dyrektora-Nauczyciel,
któremu zostało powierzone pełnienie funkcji
koordynatora/kierownika
projektu
finansowanego
z funduszy unijnych może otrzymać - w związku
z czasowym zwiększeniem zadań - dodatek do
wynagrodzenia z tytułu zarządu projektem do
wysokości wynegocjowanego wynagrodzenia z
jednostką wdrażającą program”;
4) § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dodatek о którym mowa w ust. 1 jest pokrywany
w całości z środków budżetu projektu oraz wypłacany
w okresie realizacji projektu”;
5) po § 13 ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Dodatek о którym mowa w ust. 1 przyznaje Wójt
Gminy Lelkowo”;
6) po § 13 ust. 3 dodaje się § 14 w brzmieniu:
„14. Nauczyciel, który realizuje godziny w ramach
projektu finansowanego z
funduszy unijnych,
otrzymuje
dodatkowe
wynagrodzenie,
współfinansowane ze środków EFS w
wysokości
wynegocjowanego wynagrodzenia z
jednostką
wdrażającą program;
7) po § 14 dodaje się rozdział VII w brzmieniu:
„VII. Postanowienia końcowe”;
8) w rozdziale VII tworzy się § 15 i 16 w brzmieniu:
„15. Projekt regulaminu oraz jego zmiany podlegają
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.
16.
Zmiany
regulaminu
następują
w trybie
przeznaczonym dla jego uchwalenia.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Lelkowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2010 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Kaczor
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UCHWAŁA Nr XLVI/245/2010
Rady Gminy Elbląg
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64,
poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r.
Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r.
Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22,
poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28,
poz. 146) Rada Gminy Elbląg, uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z
organizacjami
pozarządowymi
i
podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów

prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Elbląg.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

Załącznik
do uchwały Nr XLVI/245/2010
Rady Gminy Elbląg
z dnia 28 października 2010 r.
Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii
organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są
wszystkie działające na terenie Gminy Elbląg organizacje
i podmioty, o których mowa w pkt 1.
3. O przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami
pozarządowymi decyduje Wójt w formie zarządzenia.
4. Zarządzenie, o którym mowa w punkcie 3 określa cel
i formę konsultacji, termin ich rozpoczęcia i zakończenia oraz
osobę odpowiedzialną za ich przeprowadzenie.
5. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest
zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Elbląg, w terminie nie
krótszym niż 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia. Wraz
z ogłoszeniem zamieszczany zostaje projekt aktu, będący
przedmiotem konsultacji.

7. Termin wyrażenia pisemnej opinii nie może być
krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
o konsultacjach.
8. W przypadku przeprowadzenia konsultacji w formie
bezpośrednich spotkań sporządza się protokół, którego
integralną częścią jest lista obecności uczestników spotkania.
9. Wyboru formy konsultacji, w zależności
przedmiotu konsultacji, dokonuje Wójt.

od

10. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na
ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych
i podmiotów, o których mowa w pkt 1.
11. W ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji osoba
odpowiedzialna za ich przeprowadzenie przekazuje
Wójtowi opinie i uwagi, zgłoszone w trakcie konsultacji
oraz propozycje zmian w konsultowanym akcie prawnym.
12. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów
gminy, ma charakter opiniotwórczy.
13. Wyniki konsultacji Wójt przedstawia Radzie Gminy
Elbląg.

6. Konsultacje mogą mieć formę:
1) bezpośrednich spotkań,
2) wyrażania pisemnej opinii w danej kwestii.

14. Informacje o wynikach konsultacji publikowane są
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Elbląg nie
później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.
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UCHWAŁA Nr XLIX/242/10
Rady Gminy Rozogi
z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających
rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z
zabezpieczeniem
przeciwsztormowym
lub
przeciwpowodziowym albo budową, odbudową,
utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń
wodnych;

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo
gatunku Dąb szypułkowy „Kurp” o obwodzie pnia 400 cm,
rosnące w miejscowości Klon na działce nr 2289, obręb
Klon, stanowiącej własność Skarbu Państwa. Pomnik
oddalony 1 km od drogi publicznej i 1 km od szlaku
żółtego (szlak pieszy Kurpiowsko-Mazurski).

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) umieszczania tablic reklamowych.
§ 3. Nadzór nad pomnikiem
Nadleśnictwo Spychowo.

2. Drzewo opisane w ust. 1 podlega ochronie w celu
zachowania
szczególnej
wartości
przyrodniczej
i krajobrazowej.

przyrody

sprawuje

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

§ 2. W stosunku do pomnika przyrody ustanowionego
w § 1 zakazuje się:

Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Samsel

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
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UCHWAŁA Nr XLIX/243/10
Rady Gminy Rozogi
z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających
rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym
albo
budową,
odbudową,
utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń
wodnych;

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo
gatunku Dąb szypułkowy „Mazur” o obwodzie pnia
400 cm, rosnące w miejscowości Klon na działce nr 2286,
obręb Klon, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Pomnik oddalony 600 m od drogi publicznej.

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

2. Drzewo opisane w ust. 1 podlega ochronie w celu
zachowania
szczególnej
wartości
przyrodniczej
i krajobrazowej.
§ 2. W stosunku do pomnika przyrody ustanowionego
w § 1 zakazuje się:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;

4) umieszczania tablic reklamowych.
§ 3. Nadzór nad pomnikiem
Nadleśnictwo Spychowo.

przyrody

sprawuje

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Samsel
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UCHWAŁA Nr XLIX/244/10
Rady Gminy Rozogi
z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających
rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym
albo
budową,
odbudową,
utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń
wodnych;

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo
gatunku Dąb szypułkowy „Szymon” o obwodzie pnia
380 cm, rosnące w miejscowości Klon na działce nr 2289,
obręb Klon, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Pomnik oddalony 1 km od drogi publicznej i 1 km od
szlaku żółtego (szlak pieszy Kurpiowsko-Mazurski).

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) umieszczania tablic reklamowych.
§ 3. Nadzór nad pomnikiem
Nadleśnictwo Spychowo.

2. Drzewo opisane w ust. 1 podlega ochronie w celu
zachowania szczególnej wartości przyrodniczej i
krajobrazowej.

przyrody

sprawuje

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

§ 2. W stosunku do pomnika przyrody ustanowionego
w § 1 zakazuje się:

Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Samsel

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;

2464
UCHWAŁA Nr XLIX/245/10
Rady Gminy Rozogi
z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo
gatunku Dąb szypułkowy „Galind” o obwodzie pnia 380
cm, rosnące w miejscowości Spaliny Małe na działce
nr 2153, obręb Spaliny Małe, stanowiącej własność
Skarbu Państwa. Pomnik usytuowany przy drodze
powiatowej Spaliny Małe-Karpa.
2. Drzewo opisane w ust. 1 podlega ochronie w celu
zachowania
szczególnej
wartości
przyrodniczej
i krajobrazowej.
§ 2. W stosunku do pomnika przyrody ustanowionego
w § 1 zakazuje się:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających
rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym
albo
budową,
odbudową,
utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń
wodnych;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) umieszczania tablic reklamowych.
§ 3. Nadzór nad pomnikiem
Nadleśnictwo Spychowo.

przyrody

sprawuje

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Samsel
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UCHWAŁA Nr XLVI/311/10
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie
Miasta i Gminy Frombork.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. 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 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i poz. 146 oraz Nr 106, poz. 675) w związku z art. 7 ust. 3a
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (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)
oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu
określania
wymagań,
jakie
powinien
spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
(Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33), Rada Miejska we
Fromborku uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełnić
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie
Miasta i Gminy Frombork, stanowiące załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie
działalności
w zakresie
opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie Miasta i Gminy Frombork, stanowiące
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Frombork.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 30/2007 Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork z dnia 5 czerwca 2007 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać
przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości
oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej we Fromborku
Bogdan Jussis

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVI/311/10
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 4 listopada 2010 r.
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Frombork.
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
z terenu Miasta i Gminy Frombork zobowiązany jest do:
1) posiadania pojazdów specjalistycznych o konstrukcji
lub zabudowie pozwalającej na załadunek, transport
i wyładunek
odpadów
komunalnych
w sposób
niepowodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez
samoistne, niekontrolowane przez przedsiębiorcę,
wysypywanie się, wylewanie, rozwiewanie odebranych
odpadów oraz roznoszenie przykrych odorów,
zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz
posiadających
aktualne
badania
techniczne
i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym, oznakowanych w

trwały i widoczny sposób, umożliwiający identyfikację
podmiotu świadczącego usługi (m. in. nazwy
przedsiębiorcy,
adresu,
numeru
telefonu
kontaktowego), wyposażonych w właściwe narzędzie
do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w
trakcie prac załadunkowych, zapewniających właściwy
standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób
zatrudnionych w firmie świadczącej usługi;
2) określenia
rodzajów
odpadów
komunalnych
odbieranych od właściciela nieruchomości;
3) określenia sposobu ograniczenia masy odpadów
ulegających biodegradacji i
składowanych na
składowisku odpadów oraz do udokumentowania
gotowości ich przyjęcia przez przedsiębiorcę
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odzysku

4) odbierania
wszystkich
selektywnie
zebranych
odpadów komunalnych, w tym powstających w
gospodarstwach
domowych
odpadów
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz odpadów z remontu;
5) udokumentowania zdolności odbierania odpadów
komunalnych poprzez wykazanie posiadania bazy
technicznej niezbędnej do tego celu, w tym także do:
a) prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów lub
podpisania stosownej umowy z właścicielem takich
urządzeń,
b) posiadania
odpowiedniego
potencjału
finansowego, kadrowego i technicznego do
prowadzenia
odpowiedniej
ewidencji
i
dokumentacji
odbieranych
odpadów
oraz
przekazywania jej do Urzędu Miasta i Gminy
zgodnie z aktualnymi wymogami ustawowymi,

c) przekazywania odpadów komunalnych z terenu
Miasta i Gminy Frombork na składowisko odpadów
komunalnych,
d) posiadanie właściwego sprzętu technicznego
umożliwiającego odbieranie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz odpadów z remontów,
e) posiadania możliwości bieżącej konserwacji
i mycia pojazdów wykorzystywanych do transportu
odpadów komunalnych przy użyciu środków
chemicznych zmniejszających ryzyko zagrożenia
epidemiologicznego,
f) posiadania wszelkich wymaganych prawem
pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do świadczenia
usług z zakresu zbierania i transportu odpadów
komunalnych.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVI/311/10
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 4 listopada 2010 r.
Wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Frombork.
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Frombork
zobowiązany jest do:
1) posiadania pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych
spełniających
wymagania
określone
w
Rozporządzeniu
Ministra
Infrastruktury
z dnia
12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla
pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 roku Nr 193,
pozycja 1617), zarejestrowanych i dopuszczonych do
ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne
i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym;
2) oznakowania w/w pojazdów w sposób trwały
i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu
świadczącego usługi (m. in. nazwa przedsiębiorcy,
adres, numer telefonu kontaktowego);
3) zapewniania właściwego standardu bezpieczeństwa i
higieny pracy osób zatrudnionych w firmie świadczącej
usługi;

4) wyposażenia pojazdów asenizacyjnych w szczelną
instalację, szczelny zbiornik oraz sprawny układ
sterowania systemu napełniającego i opróżniającego
zbiornik. Miejsca, w których może nastąpić przeciek
nieczystości powinny być dodatkowo zabezpieczone
rynną odprowadzającą przeciek do dodatkowego
zbiornika;
5) odbierania od odbiorcy nieczystości ciekłych
w terminie do 2 dni licząc od dnia zgłoszenia tej usługi;
6) posiadania możliwości bieżącej konserwacji i mycia
pojazdów transportu nieczystości ciekłych przy użyciu
środków
chemicznych
zmniejszających
ryzyko
zagrożenia epidemiologicznego we zakresie lub
przedstawiając umowę z firmą specjalistyczną;
7) udokumentowanie
gotowości
odbioru
od
przedsiębiorcy nieczystości ciekłych przez stację
zlewną.
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UCHWAŁA Nr XXV/148/10
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2011.
Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. 2007 r. Nr 125,
poz. 874 ze zm.) oraz opinii z dnia 14.10.2010 r.
organizacji zrzeszających miejscowych taksówkarzy i
opinii z dnia 15.10.2010 r. organizacji, których statutowym
celem jest ochrona praw konsumenta uchwala się, co
następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Dubeninki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

§ 1. Ustala się liczbę licencji w ilości 5 na
wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie
gminy Dubeninki przeznaczonych do wydania w roku
2011.

Przewodnicząca Rady Gminy
Lidia Stabulewska

2467
UCHWAŁA Nr LVIII/86/2010
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Ruciane-Nida
w roku 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 6 z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371
z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się liczbę licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówką na terenie gminy
Ruciane-Nida w roku 2011 na 20.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXI/34/2009 z dnia
29 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia liczby licencji na
wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie
gminy Ruciane-Nida w roku 2009.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Dietmar Georg Lange
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UCHWAŁA Nr XL/378/10
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr VII/70/07 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Biskupcu.

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz zgodnie z art. 40 ust.
2 pkt 2) i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy
Biskupiec uchwala, co następuje:
§ 1. W treści uchwały Nr VII/70/07 Rady Gminy
Biskupiec z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie nadania
Statutu
Zakładowi
Gospodarki
Komunalnej
i
Mieszkaniowej w Biskupcu, wprowadza się poniższe
zmiany:
w postanowieniach załącznika do powyższej uchwały,
stanowiącym tekst Statutu Zakładu wprowadza się
następujące korekty:
1) w § 1:
a) w ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.)"
b) w ust. 3 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
„3) ustawa z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości1) (Jednolity tekst: Dz. U. z 2009
r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami)",
2) § 2. otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w
Biskupcu będąc samorządowym zakładem
budżetowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych jest zakładem
użyteczności publicznej, którego celem jest bieżące
i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności gminy
Biskupiec w drodze świadczenia usług powszechnie
dostępnych z dziedziny gospodarki komunalnej
z zachowaniem zasady ekonomiczności działania,
w szczególności:
1) inżynierii sanitarnej,
2) zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
3) świadczenie usług w zakresie wywozu stałych
odpadów
komunalnych
na
odpowiednie,
przewidziane przepisami odrębnymi, wysypisko
odpadów, zaś ciekłych odpadów komunalnych do
oczyszczalni ścieków,
4) oczyszczania ścieków,
5) zarząd nieruchomościami, w tym budynkami
stanowiącymi
majątek
Gminy
Biskupiec,
zawieranie i rozwiązywanie - działając za
właściciela mienia komunalnego - umów o najem
lokali mieszkalnych i użytkowych oraz innych
pomieszczeń (garaży, komórek itp.) w oparciu o
ustawę
o
ochronie
praw
lokatorów,

mieszkaniowym zasobie gminy i o przepisy
Kodeksu Cywilnego,
6) administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi,
7) administrowanie i zarządzanie przekazanymi
w zarząd
nieruchomościami,
jak
również
eksploatacja, konserwacja, remonty, wykonywanie
przeglądów technicznych i innych wynikających
z obowiązków określonych w prawie budowlanym
w budynkach zarządzanych;
8) prowadzenie
targowiska
usytuowanego
w
Biskupcu przy ul. Sztynwałdzkiej, w tym w
szczególności wykonywanie wszystkich czynności
związanych z jego administrowaniem;
9) organizowanie robót publicznych i interwencyjnych,
10) wykonywanie dowozów dzieci do szkół,
11) projektowanie, wykonawstwo i nadzór inwestycji
z zakresu wodno-kanalizacyjnego, dróg i obiektów
budowlanych oraz budownictwa komunalnego;
12) utrzymanie ulic, chodników i placów, targowiska
oraz dróg gminnych - odpłatnie na zlecenie,
13) wykonywanie innych zadań wynikających z potrzeb
Gminy nie wykraczających jednak poza zadania
o charakterze publicznym.",
3) po ustępie 4. § 4. dodaje się ust. 5. i ust. 6 w
brzmieniu:
„5. Kierownik odpowiada za:
1) realizację
zadań
statutowych
Zakładu
i
opracowanie strategii rozwoju oraz planów,
2) gospodarkę finansową, w tym gospodarowanie
mieniem Zakładu,
3) politykę kadrową,
4) warunki pracy, BHP, zabezpieczenie p. poż. oraz
inne
zadania
wynikające
z
przepisów
szczegółowych.
„6. Kierownik przedstawia Wójtowi i Radzie Gminy
plan, sprawozdania i analizy związane z zakresem
działalności Zakładu w terminach:
1) za I półrocze do 31 lipca danego roku,
2) za II półrocze do 28 lutego następnego roku.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Biskupiec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia
opublikowania
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Czapliński
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UCHWAŁA Nr XLV/488/10
Rady Gminy Giżycko
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/76/03 Rady Gminy Giżycko z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia
zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Zakład Komunalny w Giżycku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala,
co następuje:
§ 1. Zasady działania Zakładu określa Statut
samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą
Gminny Zakładu Komunalny w Giżycku stanowiący
załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Giżycko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Ewa Raczkowska
Załącznik
do uchwały Nr XLV/488/10
Rady Gminy Giżycko
z dnia 10 listopada 2010 r.

STATUT
samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY w GIŻYCKU
Rozdział 1
Postanowienia ogólne

Rozdział 2
Przedmiot działania Zakładu

§ 1. Gminny Zakład Komunalny w Giżycku wykonuje
zadania o charakterze użyteczności publicznej.

§ 6.
Przedmiotem
działania
Zakładu
jest
w szczególności:
1. zapewnienie
zdolności
posiadanych
urządzeń
wodociągowych do realizacji dostaw w sposób ciągły,
w wymaganej ilości wody, pod odpowiednim
ciśnieniem oraz zapewnienie należnej, jakości
dostarczanej wody,
2. zapewnienie
zdolności
posiadanych
urządzeń
kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków w sposób
ciągły oraz zapewnienie należnej, jakości ścieków,
3. zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie
ścieków,
4. pobieranie opłat i wystawianie rachunków za dostawę
wody i odprowadzanie ścieków,
5. wydawanie warunków technicznych na przyłącza
wodno-kanalizacyjne,
6. zapewnienie realizacji budowy i rozbudowy urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych,
7. wykonywanie prac związanych z utrzymaniem
czystości i porządku na terenie Gminy w zakresie
wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie,
8. realizacja zadań Gminy w zakresie zimowego
utrzymania dróg i placów,
9. zapewnienie
należytego
stanu
technicznego
i sanitarno-porządkowego dróg gminnych,
10. prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na
terenie Gminy Giżycko.

§ 2. Zakład działa na podstawie:
1. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn.
zm.);
2. ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
3. ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. Nr 9 z 1997 r., poz. 43 z późn.
zm.);
4. ustawa o pracownikach samorządowych z 21
listopada 2008 r.(Dz. U. Nr 223, poz. 1458);
5. uchwały Nr VII/76/03 Rady Gminy w Giżycku z dnia 15
kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Gminnego
Zakładu Komunalnego;
6. niniejszego Statutu.
§ 3. Gminny Zakład Komunalny w Giżycku zwany dalej
„Zakładem” jest:
1. jednostką organizacyjną i budżetową podległą
jednostce samorządu terytorialnego,
2. siedzibą Zakładu jest miejscowość Bystry 1H,
3. teren działania Zakładu obejmuje obszar Gminy
Giżycko.
§ 4. Zakład działa w formie samorządowego zakładu
budżetowego, którego gospodarka finansowa objęta jest
budżetem gminy i opiera się o zasady określone
w ustawie o finansach publicznych.
§ 5. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Wójt
Gminy Giżycko.

Rozdział 3
Organizacja Zakładu
§ 7. 1. Gminny Zakład Komunalnym w Giżycku
kierowany jest przez Dyrektora Zakładu. Dyrektor Zakładu
działa jednoosobowo i kieruje działalnością Zakładu na
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podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta
Gminy.

w przepisach
budżetowych.

2. Dyrektora Zakładu w czasie nieobecności zastępuje
„Zastępca”
wyznaczony
przez
niego
spośród
pracowników.

3. Planowany stan środków obrotowych na koniec
roku nie może przekraczać 1/6 części rocznych
planowanych kosztów wynagrodzeń i pochodnych od
wynagrodzeń

3. Dyrektor Zakładu składa Wójtowi
sprawozdanie z działalności zakładu.

dochodów

i wydatków

półroczne
4. Samorządowy zakład budżetowy wpłaca do budżetu
Gminy nadwyżkę środków obrotowych, ustaloną na koniec
okresu sprawozdawczego do 31 marca roku następnego.

4. Dyrektor Zakładu składa Radzie Gminy coroczne
sprawozdanie z działalności Zakładu oraz potrzeby
w zakresie gospodarki komunalnej na terenie gminy.

§ 11. 1. Zakład pokrywa koszty swojej działalności
z dochodów własnych uzyskiwanych z prowadzonej
działalności, o której mowa w § 6.

§ 8. Do obowiązków Dyrektora Zakładu należy
w szczególności:
1. organizacja pracy Zakładu,
2. bieżący nadzór nad wykonaniem przez Zakład zadań
statutowych,
3. odpowiedzialność
za
prawidłową
gospodarkę
finansową
i wyniki
ekonomicznogospodarcze
Zakładu,
4. opracowanie planów działania Zakładu i przedkładanie
sprawozdań z ich wykonania,
5. aprobowanie i podpisywanie dokumentów w oparciu
o obowiązujące przepisy Prawa.

2. Zakład może otrzymać z budżetu Gminy dotacje na
zasadach określonych w przepisach o finansach
publicznych.
3. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.
§ 12. 1. Mienie Zakładu stanowi własność Gminy
Giżycko, pozostającą w użytkowaniu Zakładu na mocy
ustanowionego trwałego zarządu nieruchomościami oraz
bezpłatnego przekazania przez Gminę mienia ruchomego
lub jego nabycia przez Zakład.

§ 9. Strukturę organizacji wewnętrznej zakładu określa
Regulamin Organizacyjny Zakładu oraz odpowiednie
przepisy o pracownikach samorządowych lub w zakresie
nieuregulowanym tymi przepisami - Kodeks Pracy.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa

2. Zakład gospodaruje powierzonym mieniem,
zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.
Rozdział 5
Zakład gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia
jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 10. 1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest
roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki
stanowiące koszty działalności oraz środki obrotowe
i rozliczenia z budżetem Gminy Giżycko.
2.
Zakład
stosuje
w planowaniu,
i sprawozdawczości
dla
poszczególnych
przychodów
i
rozchodów,
podziałki

o klasyfikacji

§ 13. Przekształcenie Zakładu bądź jego likwidacja
następuje na podstawie uchwały Rady Gminy, na
warunkach określonych w przepisach odrębnych.
§ 14. Zmiany Statutu wprowadzane
właściwym dla jego uchwalenia.

ewidencji
rodzajów
określone

są

w trybie
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UCHWAŁA Nr XLVI/293/2010
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie nadania statutu zakładowi budżetowemu pod nazwą Zakład Komunalny Gminy Grodziczno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558,
Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271 i Dz. U. Nr 214,
poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Dz. U. Nr 162, poz.
1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203
i Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Dz. U. Nr 175, poz. 1457,
Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Dz. U. Nr 181, poz. 1337; Dz.
U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974 i Dz. U. Nr
173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr
223, poz. 1458 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Dz. U. Nr
157, poz. 1241; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142, Dz. U. Nr 28,
poz. 146, Dz. U. Nr 106, poz. 675) oraz art. 14, art. 16 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009 r. z Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146,
Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz.

835, Dz. U. Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy Grodziczno uchwala, co
następuje:

§ 1. Nadaje się statut Zakładowi Komunalnemu Gminy
Grodziczno w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Grodziczno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Irena Gorczyńska
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVI/293/2010
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 10 listopada 2010 r.

STATUT
Zakładu Komunalnego Gminy Grodziczno
Rozdział I
Postanowienia ogólne

Rozdział III
Organizacja Zakładu

§ 1. Zakład Komunalny Gminy Grodziczno zwany dalej
„Zakładem” działa na podstawie:

§ 5. 1. Dyrektora Zakładu zatrudnia po
przeprowadzeniu konkursu i zwalnia Wójt Gminy
Grodziczno. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora
Zakładu jest Wójt Gminy Grodziczno.

1) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia
2009. (Dz. U. z 2009 r. z Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,
2) uchwały Nr XLVI/2010 Rady Gminy Grodziczno z dnia
10 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia zakładu
budżetowego pod nazwą Zakład Komunalny Gminy
Grodziczno,
3) niniejszego statutu.

2. Dyrektor kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje
go na zewnątrz na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego mu przez Wójta Gminy Grodziczno.
3. Dyrektor Zakładu zgodnie z przepisami prawa
i posiadanym pełnomocnictwem Wójta Gminy Grodziczno
podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie
odpowiedzialność.

§ 2. 1. Zakład Komunalny Gminy Grodziczno działa na
zasadzie samorządowego zakładu budżetowego i ma
siedzibę w Nowym Grodzicznie 10A, 13-324 Grodziczno.

4. Do czynności prawnych przekraczających zakres
udzielonego pełnomocnictwa potrzebne jest upoważnienie
Wójta Gminy Grodziczno.

2. Zakład jest jednostką wyodrębnioną organizacyjnie,
odpłatnie wykonującą powierzone jej zadania, pokrywającą
koszty swojej działalności z przychodów własnych
z zastrzeżeniami określonymi w ustawie o finansach
publicznych i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

§ 6. 1. Dyrektor Zakładu kieruje Zakładem przy pomocy
podległych bezpośrednio komórek i stanowisk pracy.

§ 3. 1. Terenem działania Zakładu jest teren gminy
Grodziczno.
2. Zakład może świadczyć również usługi dla
odbiorców osób fizycznych i prawnych spoza terenu
gminy.

2. W czasie nieobecności Dyrektora Zakładu zastępuje
go wyznaczona przez niego osoba w zakresie
obowiązków określonych w § 6 ust. 3 pkt 1), 5) i 6) statutu.
3. Do podstawowych obowiązków Dyrektora należy:
1) nadzór nad planowym i terminowym wykonywanie
zadań związanych ze statutową działalnością Zakładu,
2) decydowanie w sprawach kadrowych,

Rozdział II
Przedmiot działania

3) udzielanie pełnomocnictw,

§ 4. Podstawowym zadaniem Zakładu jest
gospodarowanie
mieniem
komunalnym
Gminy
Grodziczno, a w szczególności:
1) utrzymanie i bieżąca konserwacja obiektów i urządzeń
wodociągowych stanowiących własność Gminy
Grodziczno oraz zaopatrzenie mieszkańców w wodę,
2) utrzymanie
i
bieżąca
eksploatacja
stanowiących własność Gminy Grodziczno,

4) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę,
5) zapewnienie ochrony mienia i dbałość o racjonalną
gospodarkę mieniem komunalnym,
6) nadzór nad wykonywaniem przepisów w zakresie
obrony cywilnej, zachowania tajemnicy służbowej
i państwowej.

kotłowni

3) wykonywanie doraźnych remontów dróg, remontów
gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz
budynków komunalnych,
4) pielęgnacja terenów boisk wiejskich oraz miejsc
pamięci narodowej na terenie Gminy Grodziczno,
5) świadczenie usług z wykorzystaniem sprzętu
mechanicznego będącego w dyspozycji Zakładu.

4. Szczegółowy podział zadań oraz zakres uprawnień,
obowiązków i odpowiedzialności komórek organizacyjnych
samodzielnych stanowisk pracy zawiera regulamin
Organizacyjny Zakładu.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa Zakładu
§ 7. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na
zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych,
dla zakładów budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej
roczny plan finansowo-rzeczowy.

Zakładu

jest
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3. Plan rzeczowo-finansowy zatwierdza Rada Gminy
Grodziczno.
4.
Kontrolę
prawidłowości
rozliczeń
Zakładu
z budżetem gminy przeprowadza Skarbnik Gminy.
§ 8.
1. Zasadniczym
działalności
zakładu
są
podstawowej świadczonej
szczególności:

źródłem
finansowania
dochody
z działalności
przez Zakład, a
w

1) opłaty za dostarczoną wodę;
2) opłaty za odebrane ścieki.
2. Źródłem finansowania są także dodatkowe dochody
uzyskiwane przez Zakład za odpłatne wykonywanie usług
odpowiadających profilowi działalności Zakładu.
3. Samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

Poz. 2470
wpłaca do budżetu różnicę między faktycznym
a planowanym stanem środków obrotowych na koniec
roku.
4. Faktyczny stan środków obrotowych zakładu
budżetowego na koniec roku ustala się jako różnicę
między sumą stanu środków obrotowych na początek roku
i przychodów należnych związanych z prowadzoną
działalnością a sumą opłaconych kosztów, zobowiązań
i nieponiesionych wydatków na inwestycje finansowane ze
środków własnych, ujętych w zatwierdzonym planie
finansowym zakładu budżetowego. Przy czym dotacje
celowe udzielone z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji nie mogą być
wykorzystywane na inne cele; dotacje te, w części,
w jakiej nie zostały wykorzystane w roku budżetowym,
podlegają zwrotowi do budżetu.
Rozdział V
System kontroli wewnętrznej
§ 12. Kontrolę wewnętrzną z Zakładzie sprawują:

1) dotacje przedmiotowe;
1) księgowy - w zakresie spraw finansowych,
2) dotacje celowe zgodnie z zasadami
w zakresie finansów publicznych.

określonymi

§ 9. Zakład prowadzi rachunkowość zgodnie
z wymogami określonymi w ustawie o rachunkowości,
ustawie o finansach publicznych i wydanych doń
przepisach wykonawczych oraz sporządza, według zasad
tam podanych, sprawozdania finansowe i budżetowe.
§ 10. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.
§ 11. 1. Zaliczkowe wpłaty do budżetu nadwyżek
środków obrotowych zakładu są przekazywane do
budżetu co kwartał w terminie 20 dni po zakończeniu
kwartału, a za IV kwartał - zaliczkowo, w terminie do dnia
20 grudnia roku budżetowego.
2. Zaliczkowa wpłata do budżetu wynosi ¼
planowanych wpłat do budżetu. Zakład budżetowy planuje
jako wpłatę do budżetu różnicę między sumą
planowanych przychodów, powiększonych o planowany
stan środków obrotowych na początek roku, a sumą
planowanych wydatków, powiększonych o planowany stan
środków obrotowych na koniec roku.
3. W terminie 15 dni od złożenia rocznego
sprawozdania finansowego (bilansu) zakład budżetowy

2) pracownicy na samodzielnych stanowiskach.
Rozdział VI
Nadzór nad Zakładem
§ 13. Kontroli i oceny działalności Zakładu i Dyrektora
Zakładu dokonuje Wójt Gminy.
Rozdział VII
Majątek Zakładu
§ 15. Majątek Zakładu jest majątkiem gminy, a w
zakresie nieruchomości - stanowi mienie komunalne
gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia Końcowe
§ 16. 1. Niniejszy statut jest
dokumentem
określającym
zasady
funkcjonowania Zakładu.

podstawowym
organizacji
i

2. Zmiana statutu tak w całości jak i jego części
wymaga uchwały Rady Gminy.
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UCHWAŁA Nr LX/360/2010
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi
na terenie Gminy Korsze projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art.
5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.) - Rada Miejska w Korszach
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób
konsultowania
z
organizacjami
pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zwanej dalej
„ustawą”
projektów
aktów
prawa
miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji, zwanych dalej „konsultacjami”.
§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3
ustawy.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania
opinii podmiotów, o których mowa w ust. 1 w sprawie
poddanej konsultacji.
3. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów
Gminy Korsze.
4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na
ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.
§ 3. 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są
działające na terenie Gminy Korsze organizacje
pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy, mające wpisaną w działalności statutowej daną
dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.

6. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest
zamieszczone w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty
rozpoczęcia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Korszach oraz na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Miejskiego.
7. Bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami
organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w
art. 3 ust. 3 ustawy prowadzi Burmistrz lub upoważniona
przez niego osoba.
8. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający:
1) dane osoby będącej przewodniczącym spotkania,
2) informacje o formie zawiadomienia o terminie
konsultacji,
3) temat konsultacji,
4) przebieg dyskusji,
5) podjęte ustalenia i opinie,
6) wynik konsultacji,
7) listę obecności.
9) Termin wyrażenia opinii nie może być krótszy niż 14 dni
od dnia ich ogłoszenia. Nie przedstawienie opinii w tym
terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
§ 4. 1. Opinie i uwagi przedstawicieli organizacji
pozarządowych, zgłoszone podczas konsultacji kierowane
są do wyznaczonej przez Burmistrza komórki
organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej Gminy
w zależności od przedmiotu konsultacji.
2. Wyniki konsultacji zawierające zestawienie
zgłoszonych opinii i uwag wraz z podaniem uzasadnienia
w przypadku ich nieuwzględnienia zamieszczone będą
w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż w ciągu
30 dni od zakończenia konsultacji.
3.
Informację
z przeprowadzonych
konsultacji
Burmistrz Korsz przedstawia Radzie Miejskiej.

2. Konsultacje ogłasza Burmistrz Korsz.
3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno
określać:
1) cel konsultacji,
2) przedmiot konsultacji,
3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
4) formę konsultacji.
4. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem
co najmniej jednej z podanych niżej form:
1) bezpośrednich otwartych spotkań z przedstawicielami
organizacji pozarządowych i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy,
2) wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii,
3) konsultowania w inny sposób.
5. O wyborze formy konsultacji decyduje organ
zarządzający konsultacje.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Korsz.
§ 6. Traci moc uchwała Nr LV/336/10 Rady Miejskiej
w Korszach w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania
z organizacjami
pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Korsze
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym WarmińskoMazurskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bożena Małgorzata Krawczyk
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2472
UCHWAŁA Nr XLV/288/10
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy
Lidzbark Warmiński, przeznaczonych do wydania w 2011 r.

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125,
poz. 874 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii organizacji
zrzeszającej miejscowych taksówkarzy i organizacji,
których celem jest ochrona praw konsumentów - Rada
Gminy uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

§ 1. Określa się na 1 liczbę przeznaczonych do
wydania w 2011 r. nowych licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówką.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Znamierowski

2473
UCHWAŁA Nr XLIV/279/10
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów
aktów prawa miejscowego.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o
wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn.
zm.) Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowy sposób konsultowania
projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, określony w regulaminie stanowiącym
załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwałę wykona Zarząd Powiatu.
§ 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Buk

Załącznik
do uchwały Nr XLIV/279/10
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 28 października 2010 r.
Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego.
§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);
2. powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Iławski;

3. Radzie Powiatu i Zarządzie Powiatu - należy przez to
rozumieć Radę Powiatu Iławskiego i Zarząd Powiatu
Iławskiego;
4. organizacjach pozarządowych - należy przez to
rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie;
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5. Radzie Organizacji - należy przez to rozumieć Radę
Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego.
§ 2. 1. Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 współpraca
samorządu z organizacjami pozarządowymi odbywa się
w szczególności w formie konsultowania z organizacjami
pozarządowymi
projektów
aktów
normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
2. Konsultacje prowadzone są z uwzględnieniem
zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa,
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
3. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje
pozarządowe działające na terenie powiatu i prowadzące
działalność pożytku publicznego w sferze zadań
publicznych określonych w ustawie, jeżeli projekt aktu
prawa miejscowego dotyczy dziedzin działalności
statutowej tych organizacji.
§ 3. 1. Zarząd Powiatu określa cel i formę konsultacji,
termin ich rozpoczęcia i zakończenia, oraz osobę
odpowiedzialną za ich przeprowadzenie.
2. Forma i termin przeprowadzenia konsultacji
powinny być adekwatne do przedmiotu aktu prawa
miejscowego oraz liczby organizacji, której statutowej
działalności dotyczy akt, by zapewnić jak najszerszy
udział organizacji pozarządowych w konsultacjach.
§ 4. 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi jest zamieszczane
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa
Powiatowego w Iławie, w terminie nie krótszym niż 7 dni
przed terminem ich rozpoczęcia.

Poz. 2473
i opiniach lub uwagach zaprezentowanych w trakcie
konsultacji oraz wykaz organizacji biorących udział
w konsultacjach.
§ 6. Konsultacje w formie określonej w § 5 ust. 1 pkt a)
przeprowadzane są następująco:
1. Zarząd Powiatu przekazuje Radzie Organizacji
projekt aktu prawa miejscowego drogą elektroniczną lub
pisemnie.
2. Rada Organizacji może w terminie 7 dni od dnia
otrzymania projektu zgłosić uwagi lub propozycje zmian
do projektu.
3. Nieprzedstawienie uwag lub propozycji zmian
w terminie wskazanym w ust. 2 oznacza rezygnację
z prawa do jej wyrażenia.
4. Informacja o ewentualnym zakresie zmian
dokonanych przez Zarząd Powiatu w projekcie aktu prawa
miejscowego przekazana zostaje Radzie Organizacji
drogą elektroniczną lub pisemnie.
§ 7. Konsultacje w formie określonej w § 5 ust. 1 pkt b)
przeprowadzane są następująco:
1. Informacja o konsultacjach
zgodnie z trybem określonym w § 4,

przekazywana

jest

2.
Organizacja
pozarządowa
uczestnicząca
w spotkaniu jest zobowiązana wskazać treść statutu,
z której wynika, iż projekt aktu prawa miejscowego
obejmuje dziedzinę dotyczącą działalności statutowej
organizacji,
3. Ze spotkania sporządza się protokół, którego
załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.

2. Ogłoszenie zawiera w szczególności:
§ 8. Konsultacje w formie określonej w § 5 ust. 1 pkt c)
przeprowadzane są następująco:

a) przedmiot konsultacji;
b) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

1. Informacja o konsultacjach
zgodnie z trybem określonym w § 4.

przekazywana

jest

c) formę oraz sposób przeprowadzenia konsultacji;
d) miejsce konsultacji.
3. Wraz z ogłoszeniem zamieszczony zostaje projekt
aktu będący przedmiotem konsultacji.
4. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może
być zamieszczone w prasie lokalnej.
§ 5. 1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
przeprowadza się co najmniej w jednej z następujących
form:
a) przekazanie do zaopiniowania Radzie Organizacji
Pozarządowych Powiatu Iławskiego,
b) otwarte spotkanie
pozarządowych,

z przedstawicielami

organizacji

c) udostępnienie projektu aktu prawa miejscowego
w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii,
wniosków, uwag.
2. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się
protokół zawierający informacje o przedmiocie, terminie

2. Projekt aktu prawa miejscowego na okres 7 dni
zostaje udostępniony poprzez wyłożenie w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Iławie, zamieszczenie na
stronie internetowej powiatu iławskiego oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej.
3. Organizacje pozarządowe mogą, w terminie
wyznaczonym na wyłożenie projektu, zgłaszać uwagi
i propozycje zmian. Organizacje pozarządowe są
zobowiązane wraz z wniesieniem uwag lub propozycji
zmian, wskazać treść statutu, z której wynika, iż projekt
aktu prawa miejscowego obejmuje dziedzinę dotyczącą
działalności statutowej organizacji.
§ 9.
1.
Po
zakończeniu
konsultacji
osoba
odpowiedzialna za ich przeprowadzenie przekazuje
Zarządowi Powiatu opinie i uwagi zgłoszone w trakcie
konsultacji oraz propozycje zmian w konsultowanym akcie
prawnym.
2. Po przeprowadzeniu przez Zarząd Powiatu analizy
zgłoszonych opinii i
uwag,
wyniki konsultacji
z uzasadnieniem nieuwzględnionych wniosków wraz
z ewentualnie zmienionym projektem aktu są publikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej
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powiatu nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia
konsultacji.

§ 10. 1. Konsultacje przeprowadzone zgodnie
z trybem wskazanym w niniejszym Regulaminie uznaje się
za ważne bez względu na liczbę organizacji
pozarządowych biorących udział w konsultacjach.

3. W uzasadnionych przypadkach wyniki konsultacji
mogą być prezentowane w trakcie otwartych spotkań.
Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Powiatu.

2. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy
i nie są wiążące dla organów powiatu.

4. Wyniki konsultacji oraz ich wpływ na merytoryczną
treść aktu Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu
w uzasadnieniu do projektów uchwał podlegających
konsultacji.

2474
UCHWAŁA Nr 313/XLV/10
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 28 października 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych
składników wynagrodzenia.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1999 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92,
poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 30 ust. 6
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.
U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220,
poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542,
Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238,
Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145,
poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1,
Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) i rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181; zm.: z 2006 r.
Nr 43, poz. 293; z 2007 r. Nr 56, poz. 372; z 2008 r. Nr 42,
poz. 257; z 2009 r. Nr 222, poz. 1755, Nr 52, poz. 422;
z 2010 r. Nr 131, poz. 885) w uzgodnieniu ze związkami
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala się, co
następuje:
§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 179/XXVII/09
Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (Dz.

Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 65, poz. 1052) dokonuje się
następujących zmian:
1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Od 1 stycznia 2011 roku zabezpiecza się fundusz
na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 4 %
minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla każdego
stopnia
awansu
zawodowego,
bez
godzin
ponadwymiarowych, dla dyrektorów w wysokości 15 %
minimalnego, wynagrodzenia zasadniczego ustalonego
na dzień 31 grudnia mijającego roku;";
2) w § 5 ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) wychowawstwo klasy - w wysokości 130 zł;
„2) opiekuna stażu - w wysokości 50 zł;";
3) w § 6 ust. 2 pkt 4 tabeli otrzymuje brzmienie:
„4) prowadzenie zajęć wychowawczych i dydaktycznych
w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym (w tym
w internacie) dla dzieci i młodzieży: z upośledzeniem
umysłowym w stopni umiarkowanym i znacznym - 21 %;
w grupie z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym
w stopniu głębokim - 26 % oraz prowadzenie zajęć
wychowawczych w grupie z dzieckiem z upośledzeniem
umysłowym
w stopniu
głębokim,
umiarkowanym
i znacznym - 23,5 %.".
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z mocą od dnia
1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Krukowski
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UCHWAŁA Nr 314/XLV/10
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie konsultowania niektórych projektów aktów prawa miejscowego.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64,
poz. 593; Nr 116, poz. 1203; Nr 210, poz. 2135; z 2005 r.
Nr 155, poz. 1298; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1462;
Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 96, poz. 651; z 2008 r.
Nr 209, poz. 1316; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22,
poz. 120, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146)
uchwala się, co następuje:

3) przekazanie
projektu
uchwały
konsultacjom
Powiatowej
Radzie
Pozarządowych;

poddawanej
Organizacji

4) rozpatrywanie opinii i wniosków zgłaszanych przez
organizacje pisemnie lub pocztą elektroniczną.
§ 6. W informacji o konsultacjach zamieszcza się:
1) tytuł projektu uchwały;

§ 1.
Uchwała
określa
szczegółowy
sposób
konsultowania
z organizacjami
pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
§ 2. Konsultacjom podlegają w szczególności projekty
uchwał w sprawie wieloletniego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
§ 3. 1. Projekty uchwał będących aktami prawa
miejscowego
przygotowane
przez
Naczelników
Wydziałów Starostwa Powiatowego lub Kierowników
jednostek organizacyjnych podlegają konsultacjom po
przyjęciu ich przez Zarząd Powiatu.
2. Konsultacje przeprowadza Zarząd Powiatu przy
pomocy Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa
Powiatowego.
§ 4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie mające siedzibę i działające na terenie
Powiatu Lidzbarskiego.
§ 5. Konsultacje przeprowadza się poprzez:
1) zamieszczenie informacji o konsultacjach w Biuletynie
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego, na
łamach prasy lokalnej oraz na tablicach ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim i filii
Starostwa w Ornecie;
2) zamieszczenie
projektu
uchwały
poddawanej
konsultacjom w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) termin przyjmowania opinii i wniosków, który nie może
być krótszy niż 14 dni od zamieszczenia informacji
w BIP;
3) adresy, kontakty
i wnioski.

do

osób

przyjmujących

opinie

§ 7. 1. Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji
przedstawia Zarządowi Powiatu wyniki przeprowadzonych
konsultacji, tj. opinie i wnioski, niezwłocznie po upływie
terminu do ich zgłaszania oraz ewentualne propozycje
zmian w projekcie uchwały uzgodnione z autorem
projektu.
2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na
liczbę podmiotów biorących w nich udział, także
w przypadku, gdy nie wpłynie żadna opinia, jeśli zostały
przeprowadzone w trybie przewidzianym w uchwale.
§ 8. Wyniki przeprowadzonych konsultacji oraz
propozycje zmian przyjęte przez Zarząd Powiatu,
przedstawia się Radzie Powiatu oraz publikuje w lokalnej
prasie i umieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lidzbarku
Warmińskim i w Filii w Ornecie.
§ 9. Wynik przeprowadzonych konsultacji nie jest
wiążący dla organów powiatu.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Lidzbarskiego.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Krukowski
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UCHWAŁA Nr XXXVII/61/10
Rady Powiatu Elbląskiego
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.

Na podstawie art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria
oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.
2. Inicjatywą lokalną, w ramach niniejszej uchwały, jest
każde przedsięwzięcie należące do zadań samorządu
powiatowego, realizowane w ciągu jednego roku
budżetowego, które ma służyć zaspokajaniu zbiorowych
potrzeb mieszkańców.
§ 2. 1. Wniosek o realizację
powinien zawierać w szczególności:

inicjatywy

lokalnej

11) imiona i nazwiska osób reprezentujących
inicjatywną wraz z podpisami.

grupę

2. Do wniosku można dołączyć w szczególności:
kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzję
o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania.
3. Wkład własny w kosztach realizacji inicjatywy
lokalnej stanowią:
1) środki
finansowe
zgromadzone
przez
grupę
inicjatywną - minimum 15 % kosztów realizacji
zadania;
2) robocizna świadczona przez uczestników inicjatywy
lokalnej - praca społeczna;
3) świadczenia
rzeczowe
w
szczególności
dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie,
usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji
inicjatywy lokalnej.

1) nazwę i opis inicjatywy;
2) termin realizacji;

§ 3. 1. Wnioski o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej w danym roku budżetowym
mogą być składane w terminie do 15 września roku
poprzedzającego rok budżetowy.

3) informacje o grupie inicjatywnej;
4) miejsce wykonywania zadania;
5) szczegółowy zakres rzeczowy zadania
z propozycją harmonogramu realizacji;

wraz
2. Wnioski na 2011 r. mogą być składane do 31 grudnia
2010 r.

6) opis dotychczas wykonanych prac;
7) opis kolejnych działań planowanych przy realizacji
zadania;
8) określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa
lokalna;
9) kalkulację
przewidywanych
inicjatywy w tym:

kosztów

realizacji

§ 4. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej opiniuje Zespół ds. wspierania
inicjatyw lokalnych w ciągu dwóch tygodni od daty
otrzymania niezbędnych (wymaganych) dokumentów
i przedkłada Zarządowi Powiatu celem ostatecznego
zatwierdzenia.
2. Wnioski zatwierdzone przez Zarząd Powiatu są
rekomendowane do ujęcia w budżecie powiatu na rok
następny.

a) całkowity koszt,
oraz

3. W skład Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych
wchodzą:

c) oświadczenie
o
zgromadzonych
środkach
finansowych, na poziomie nie niższym, niż 15 %
kosztu realizacji zadania,

1) Przewodniczący
Komisji
Zagospodarowania
Przestrzennego, Nadzoru Budowlanego, Gospodarki
Nieruchomościami, Transportu, Komunikacji i Dróg
Publicznych Rady Powiatu w Elblągu,

b) wnioskowaną wysokość dofinansowania
planowany sposób jej wydatkowania,

d) informacje o
finansowania;

ewentualnych

innych

źródłach

10) informacje na temat dotychczasowych zadań
realizowanych we współpracy z
administracją
publiczną;

2) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki Rady Powiatu w Elblągu,
3) Naczelnik Wydziału Architektury
Starostwa Powiatowego w Elblągu,

i Budownictwa

4) Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji,
Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu.
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4. Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej określa
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący,
wyznaczony przez Starostę Elbląskiego spośród członków
Zespołu.
§ 5. W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji,
Zarząd Powiatu zawiera umowę z Wnioskodawcą
o realizację inicjatywy lokalnej.

Poz. 2476
okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy
lokalnej bądź Wnioskodawca nie wywiąże się
z zadeklarowanego wkładu finansowego, rzeczowego lub
wkładu pracy społecznej.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Elbląskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Zagalski

§ 6. Zarząd Powiatu może odstąpić od wykonania
umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione nowe

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/61/10
Rady Powiatu Elbląskiego
z dnia 5 listopada 2010 r.
Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Kryteria oceny
KRYTERIUM I
OBSZAR WNIOSKOWANYCH DZIAŁAŃ
- działalność w obszarze edukacji, oświaty i wychowania
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmująca w szczególności budowę,
rozbudowę lub remont dróg powiatowych
- działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i
upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej;
- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
- działalność w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- turystyki i krajoznawstwa
- działalność w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego
- działalność w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego;
- działalności charytatywnej;
- promocji i organizacji wolontariatu
KRYTERIUM II
ZGODNOŚĆ WNIOSKU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANAMI INWESTYCYJNYMI POWIATU
ELBLĄSKIEGO
KRYTERIUM III
DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH WNIOSKIEM
KRYTERIUM IV
RACJONALNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ WYDATKÓW
KRYTERIUM V
UDZIAŁ FINANSOWY WNIOSKODAWCY W REALIZACJI ZADANIA
- 15 % wartości zadania
- od 16 % do 40 % wartości zadania
- od 41 % do 60 % wartości zadania
- od 61 % do 80 % wartości zadania
- od 81 % do 100 % wartości zadania
KRYTERIUM VI
OKREŚLONY I WYCENIONY UDZIAŁ ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH WNIOSKODAWCY W REALIZACJI
ZADANIA
- 0 % wartości zadania
- do 20 % wartości zadania
- od 21 % do 40 % wartości zadania
- od 41 % do 60 % wartości zadania
- od 61 % do 80 % wartości zadania
- od 81 % do 100 % wartości zadania
KRYTERIUM VII
OKREŚLONY I WYCENIONY WKŁAD WŁASNY WNIOSKODAWCY W FORMIE PRACY SPOŁECZNEJ
Kryterium VIII
Stan przygotowania zadania (dostarczenie poniższych załączników)
- dla zadań inwestycyjnych:
dokumentacja projektowa z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim oraz przygotowanym wnioskiem o pozwolenie
na budowę lub zgłoszeniem zamiaru budowy;
- dla zadań nieinwestycyjnych:
harmonogram rzeczowo-czasowy,
wstępny szczegółowy budżet zadania (metodologia obliczenia)
- dla zadań inwestycyjnych:

Maksymalna
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dokumentacja projektowa bez przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego;
- dla zadań nieinwestycyjnych:
wstępny budżet zadania
- dla zadań inwestycyjnych:
koncepcja określająca szczegółowy zakres rzeczowy i szacunkowy koszt zadania;
- dla zadań nieinwestycyjnych:
szacunkowy koszt zadania
KRYTERIUM IX
WNIOSKOWANE ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU
- do 20 000 zł
- 21 000 zł - 50 000 zł
- 51 000 zł - 100 000 zł
- 101 000 zł - 200 000 zł
- 201 000 zł - 300 000 zł
- 301 000 zł - 400 000 zł
- 401 000 zł - 500 000 zł
- 501 000 zł - 600 000 zł
- 601 000 zł - 700 000 zł
- powyżej 700 000 zł

1
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1- 10
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UCHWAŁA Nr LV/348/2010
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 ust. 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Rada
Powiatu w Mrągowie uchwala co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z
radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVIII/319/2010 Rady
Powiatu w Mrągowie z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z
radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Lucjan Kulik
Załącznik
do uchwały Nr LV/348/2010
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 9 listopada 2010 r.

Szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Konsultacje przeprowadza się z radami działalności
pożytku publicznego - a do czasu ich powołania z organizacjami
pozarządowymi
i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji przeprowadza
się w oparciu o zasady:
1.
Pomocniczości,
2. partnerstwa,
3. suwerenności,
4. Efektywności,
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2. bezpośrednich spotkań,
3. wyrażania pisemnej opinii w danej kwestii.

uczciwej konkurencji,
Jawności.

2) Konsultacje przeprowadza się zawsze przed
uchwaleniem przez Radę Powiatu w Mrągowie
„Rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie”.

3) Informację o podejmowanych konsultacjach organ je
zarządzający zamieszcza na okres 7 dni na stronie
internetowej Powiatu Mrągowskiego oraz na tablicy
ogłoszeń
w siedzibie
Starostwa
Powiatowego
w Mrągowie.
4) W przypadku konsultacji przeprowadzanych z Radą
termin wyrażenia przez nie opinii nie może być krótszy
niż 14 dni od dnia doręczenia jej projektu aktu prawa
miejscowego. Nieprzedstawienie opinii w tym terminie
oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

3) Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii
podmiotów, o których mowa w pkt. 1 w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych podmiotów.
4) Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów
powiatu.

5) W
przypadku
konsultacji
przeprowadzanych
z organizacjami
pozarządowymi
i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie termin
wyrażenia opinii nie może być krótszy niż 14 dni od
dnia zamieszczania informacji o konsultacjach na
stronie internetowej Powiatu Mrągowskiego.

5) Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość
uczestniczących w nich organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
II. SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I FORMY KONSULTACJI

6) W przypadku przeprowadzenia bezpośrednich spotkań
sporządzany jest protokół zawierający temat
konsultacji, przebieg dyskusji oraz podjęte ustalenia
i opinie. Do protokołu dołącza się listę obecności.

1) Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są
działające na terenie Powiatu Mrągowskiego rady
działalności pożytku publicznego lub organizacje
pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie
mające
wpisaną
w działalności
statutowej daną dziedzinę, w której podejmowane są
konsultacje.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Wyniki konsultacji zamieszcza się na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego oraz na tablicy
ogłoszeń
w budynku
Starostwa
Powiatowego
w Mrągowie.

2) Konsultacje mogą mieć formę:
1. zamieszczania projektów aktów prawa miejscowego
na stronie internetowej Powiatu Mrągowskiego,
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UCHWAŁA Nr XLV/286/10
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 12 listopada 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
projektów aktów prawa miejscowego.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn.
zm.) Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów
aktów normatywnych w
dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji”.
§ 2. Uchwałę wykona Zarząd Powiatu.

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLIV/279/10 Rady
Powiatu Iławskiego z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie
określenia
szczegółowego
sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów
aktów prawa miejscowego stanowiącym Regulamin
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów
prawa miejscowego § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.
Współpraca
samorządu
z
organizacjami
pozarządowymi odbywa się w szczególności w formie

§ 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Buki
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POROZUMIENIE NR 1/1/ROPWIM/2010
z dnia 5 listopada 2010 r.
pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Panem Marianem Podziewskim zwanym dalej „Wojewodą”
a Gminą Prostki reprezentowaną przez Wójta Pana Mirosława Orłowskiego, zwaną dalej „Gminą”
zmieniające Porozumienie Nr 1/ROPWiM/2010 zawarte w dniu 17 maja 2010 r.
pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Prostki.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39,
poz. 311 z późn. zm.), w związku z § 1 ust. 7 Porozumienia 17/150/2010 w sprawie realizacji wspólnego zamówienia oraz
zasad rozliczania środków finansowych przekazanych na powyższy cel zawartego dnia 3 marca 2010 r. w Warszawie
pomiędzy Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, reprezentowaną przez Sekretarza Rady OPWiM Pana Andrzeja
Przewoźnika zwaną dalej „Radą OPWiM”, a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Panem Marianem Podziewskim, zwanym dalej
„Wojewodą”, Strony postanawiają, co następuje:
§ 1. W Porozumieniu Nr 1/ROPWiM/2010 zawartym w dniu 17 maja 2010 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a
Gminą Prostki, wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 ust. 1 po wyrazach „Cześć ich pamięci” skreśla się przecinek i wyrazy „ułożeniu chodnika”,
2) § 5 ust. 2, otrzymuje brzmienie:
„2. Gmina zobowiązuje się przedstawić pisemne sprawozdanie z wykonania zadania pod względem merytorycznym oraz
rozliczenie pod względem rzeczowym środków, o których mowa w § 1 ust. 2, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia
wystawienia przez wykonawcę faktury na Radę OPWiM, nie później jednak niż do 20 listopada 2010 r.”
§ 2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
§ 3. Porozumienie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach (w tym 2 egzemplarze dla Wojewody, a 1
egzemplarz dla Gminy).
Wójt Gminy
Mirosław Orłowski

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski
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INFORMACJA
Starosty Kętrzyńskiego
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie operatów ewidencji gruntów i budynków wszystkich obrębów ewidencyjnych gminy Barciany,
powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskiego.

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z 2005 r.
Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) informuję, że projekty operatów opisowo-kartograficznych modernizacji ewidencji
gruntów i budynków wszystkich obrębów ewidencyjnych gminy Barciany, powiat kętrzyński, województwo warmińskomazurskie, stają się operatami ewidencji gruntów i budynków.
W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego każdy, czyjego
interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym
może zgłaszać zarzuty do tych danych.
Informacja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Starosta
Tadeusz Mordasiewicz
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OGŁOSZENIE
Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie
z dnia 18 listopada 2010 r.
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJACYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY
PROLONGACYJNE W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 5.000 ZŁ W OKRESIE OD 01.01.2010 r. DO 30.09.2010 r.
Wysokość
umorzonych
kwot: w tym
kol. 5-7
4
11357,11

1
1

2
Antosiewicz Ewa

Miejsce
zamieszkania lub
siedziby
(miejscowość)
3
Miłogórze

2

Bulicki Marek

Szczytno

12651,00

10732,00

1919,00

0,00

3

Cegielski Piotr

Szczytno

8460,00

0,00

8460,00

0,00

4

Choroszucha Ryszard

Olsztyn

51050,45

22287,45

28763,00

0,00

5

Filipowicz Dorota

Elbląg

6786,00

6786,00

0,00

0,00

6

Jabłońska Dorota

Nowy Dwór
Bratiański

43411,80

9532,80

33879,00

0,00

7

Kosińska Magdalena

Ząbrowo

5562,00

5526,00

36,00

0,00

8

Kowalewska
Agnieszka

Olszewki

17193,28

11495,28

5698,00

0,00

9

Kuczawska Barbara

Elbląg

6786,00

6786,00

0,00

0,00

10

Przedsiębiorstwo
Handlowe "SILEX" SA

Olsztyn

18052,00

9892,00

8160,00

0,00

11

Stefański Andrzej

Nowe Batorowo

31815,56

17354,56

14461,00

0,00

12

Szerszeń Urszula

Szczytno

5074,00

5074,00

0,00

0,00

13

Tomaszewicz Henryk

Dąbrówno

8201,00

8201,00

0,00

0,00

14

Tomaszewicz Jerzy

Dąbrówno

8214,00

8201,00

13,00

0,00

15

Walczak Jerzy

Szczytno

12008,00

12008,00

0,00

0,00

16

Wasilcow Katarzyna

Szczytno

9458,00

9458,00

0,00

0,00

17

Wrona Wiesława

Klonowy Dwór

5008,50

4936,50

72,00

0,00

18

Wysocki Ireneusz

Olecko

12346,00

0,00

12346,00

0,00

19

Zespół Szkół
z Ukraińskim Językiem
Nauczania
Suma

Górowo Iławeckie

24309,00

12296,00

12013,00

0,00

246622,20

145204,20

101418,00

0,00

L.p.

Nazwisko i imię lub
nazwa (firma)

zaległości
podatkowe

odsetki za
zwłokę

opłaty
prolongacyjne

5
11328,11

6
29,00

7
0,00

Przyczyny
umorzenia 1)
8
art. 67a § 1 pkt 3
ustawy Ordynacja
podatkowa
art. 67a § 1 pkt 3
ustawy Ordynacja
podatkowa
art. 67a § 1 pkt 3
ustawy Ordynacja
podatkowa
art.67d ustawy
Ordynacja
podatkowa
art. 67a § 1 pkt 3
ustawy Ordynacja
podatkowa
art. 67a § 1 pkt 3
ustawy Ordynacja
podatkowa
art. 67a § 1 pkt 3
ustawy Ordynacja
podatkowa
art. 67a § 1 pkt 3
ustawy Ordynacja
podatkowa
art. 67a § 1 pkt 3
ustawy Ordynacja
podatkowa
art.67d ustawy
Ordynacja
podatkowa
art. 67a § 1 pkt 3
ustawy Ordynacja
podatkowa
art. 67a § 1 pkt 3
ustawy Ordynacja
podatkowa
art. 67a § 1 pkt 3
ustawy Ordynacja
podatkowa
art. 67a § 1 pkt 3
ustawy Ordynacja
podatkowa
art. 67a § 1 pkt 3
ustawy Ordynacja
podatkowa
art. 67a § 1 pkt 3
ustawy Ordynacja
podatkowa
art. 67a § 1 pkt 3
ustawy Ordynacja
podatkowa
art. 67a § 1 pkt 3
ustawy Ordynacja
podatkowa
art. 67a § 1 pkt 3
ustawy Ordynacja
podatkowa

Powód
umorzenia 2)
9
3

3

3

3

3

3

1

3

3

3

3

3

1

1

3

3

1

1

3

1) Merytoryczna podstawa wydania decyzji
2) Powód umorzenia 1/uzasadniony ważny interes podatnika 2/uzasadniony ważny interes publiczny 3/ ważny interes podatnika i interes publiczny

p.o. Dyrektora
Zbigniew Marek Bączyk
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
PN.0911-244/10
z dnia 23 listopada 2010 r.
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Nr XLIX/297/2010 z dnia 15 października 2010 r. Rady Gminy Jonkowo w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jonkowo w obrębie geodezyjnym Warkały,
w części terenu oznaczonego w planie symbolem 1KDW, w zakresie, w którym obszar ten wykracza poza granice określone
w załączniku graficznym nr 1 do uchwały Nr XXXV/185/09 Rady Gminy Jonkowo z dnia 23 października 2009 r. w sprawie
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 131/3 i 142/1 w obrębie
Warkały Gmina Jonkowo /uchwała intencyjna/.
UZASADNIENIE
W dniu 15 października 2010 r. Rada Gminy Jonkowo podjęła uchwałę Nr XLIX/297/2010 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jonkowo w obrębie geodezyjnym Warkały - część „B”
obejmujący obszar w granicach określonych w uchwale Nr XXXV/185/2009 Rady Gminy w Jonkowie z dnia 23 października
2009 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 131/3
i 142/1 w obrębie Warkały Gmina Jonkowo.
Z analizy ww. uchwały, przekazanej do oceny wraz z załącznikami i przedłożonej dokumentacji prac planistycznych
wynika, iż obszar opracowania uchwalonego planu miejscowego oznaczony w załączniku graficznym /część terenu
oznaczonego symbolem 1 KDW/ wykracza poza granice określone w załączniku graficznym nr 1 do uchwały intencyjnej z dnia
23 października 2009 r.
Z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
wynika, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje określony obszar gminy wyznaczony granicami uchwały
o przystąpieniu do jego sporządzenia (art. 14 ust. 1 i 2 ustawy). Oznacza to, że organ planistyczny, uchwalając określony
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie ma kompetencji do ustalania przeznaczenia terenów znajdujących się
poza obszarem objętym granicami tego planu, określonymi w uchwale intencyjnej.
(Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 9 maja 2005 r., o sygn. akt. II
SA/Kr 780/05).
Należy wskazać, iż Rada Gminy w Jonkowie niedokonując zmiany uchwały intencyjnej w zakresie poszerzenia granic
projektowanego planu miejscowego o tereny oznaczone w planie miejscowym i uchwalając plan miejscowy, w którym
rozstrzygnęła co do przeznaczenia ww. terenów naruszyła zasady sporządzania miejscowego planu zagospodarowania i tym
samym wyczerpała dyspozycję art. 28 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Mając powyższe na względzie orzeczono jak na wstępie.
Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z
powodu jego niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty otrzymania za pośrednictwem Wojewody WarmińskoMazurskiego.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski
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