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2310 

ROZPORZĄDZENIE Nr 102 

Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego 

z dnia 28 pa ździernika 2009 r. 

 

w sprawie zakazu u Ŝywania wyrobów pirotechnicznych. 

 
Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) zarządza się, co 
następuje: 
 

§ 1. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 
zabrania się uŜywania w miejscach lub obiektach 
publicznych petard oraz innych wyrobów 
pirotechnicznych, wyłączonych spod koncesjonowania. 
 

§ 2. Zakaz określony w § 1 nie obowiązuje: 
 
  1) w dniach 31 grudnia i 1 stycznia, 
 
  2) podczas imprez okolicznościowych, po uzyskaniu 

zgody właściwego terytorialnie wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta. 

 
§ 3. Kto narusza zakaz określony w § 1 podlega karze 

grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych 
w ustawie Kodeks wykroczeń. 
 

§ 4. Wykonanie rozporządzenia powierza się 
Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie. 
 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 
trzech dni od dnia ogłoszenia w drodze obwieszczenia i 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 
Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Marian Podziewski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2311 

UCHWAŁA Nr XXXII/165/2009 

Rady Powiatu w Gołdapi 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

 

w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepubliczny ch szkół wpisanych 

do ewidencji szkół niepublicznych Powiatu Gołdapskie go. 

 
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256,  
poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1594 z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji 
niepublicznym szkołom wpisanym do ewidencji szkół 
niepublicznych Powiatu Gołdapskiego, stanowiące 
załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Powiatu. 

 
§ 3. Traci moc uchwała Nr III/24/2002 Rady Powiatu w 

Gołdapi z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie udzielania 
dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół 
publicznych na terenie Powiatu Gołdapskiego. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Stefan Piech 
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Załącznik  
do uchwały Nr XXXII/165/2009 
Rady Powiatu w Gołdapi 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

 
Szczegółowe zasady udzielania dotacji niepublicznym szkołom wpisanym  

do ewidencji szkół niepublicznych Powiatu Gołdapskie go 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 
Ilekroć w załączniku jest mowa o: 
 

1. Organie prowadzącym szkołę – naleŜy przez to 
rozumieć osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę 
niepubliczną. 
 

2. Organie dotującym – naleŜy przez to rozumieć 
Powiat Gołdapski. 
 

3. Szkole niepublicznej – naleŜy przez to rozumieć 
szkołę niepubliczną, w której realizowany jest obowiązek 
szkolny lub obowiązek nauki, wpisaną do ewidencji 
prowadzonej przez Powiat Gołdapski. 
 

4. Wydatkach bieŜących – naleŜy przez to rozumieć 
wydatki bieŜące określone w ustawie z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 
z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych wydanych 
na jej podstawie. 
 

5. Za szkołę tego samego typu przyjmuje się szkoły 
publiczne o zbliŜonym lub pokrewnym profilu nauczania 
istniejące na terenie powiatu. 
 

§ 2. Zasady udzielania dotacji 
 

1. Dotacji udziela się na rok budŜetowy, na wniosek 
organu prowadzącego szkołę niepubliczną, złoŜony 
organowi dotującemu, do 30 września roku 
poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 
 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszych 
zasad. 
 

3. Wniosek o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać: 
  a) nazwę i adres placówki; 
  b) nazwę adres podmiotu prowadzącego; 
  c) typ i rodzaj placówki; 
  d) datę i numer wydania zaświadczenia o wpisie szkoły 

lub placówki do ewidencji, prowadzonej zgodnie  
z art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 
z późn. zm.); 

  e) numer i datę wydania decyzji o nadaniu uprawnień 
szkoły publicznej; 

  f) planowaną liczbę uczniów w roku, którego dotyczy 
wniosek o dotację, z uwzględnieniem planowanej 
liczby uczniów w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 
 i od 1 września do 31 grudnia; 

  g) zobowiązanie do bieŜącego informowana organu 
dotującego o zmianach liczby uczniów; 

  h) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być 
przekazywana dotacja. 

 
4. Organ prowadzący szkołę przekazuje do Wydziału 

Finansowego w terminie do 10 dnia kaŜdego miesiąca, 
informację o aktualnej liczbie uczniów według stanu na 
pierwszy dzień kaŜdego miesiąca. 
 
 

§ 3. Wysokość i zasady udzielania dotacji 
 

1. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 
szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek 
szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na kaŜdego 
ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na 
jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat. 
 

2. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół 
publicznych nie wymienionym w ust. 1 przysługują dotacje 
w wysokości 50% wydatków bieŜących ponoszonych w 
szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, 
prowadzonych przez Powiat Gołdapski w przeliczeniu na 
jednego ucznia. 
 

3. Dotacje przekazywane są w 12 częściach. 
 

4. Organ dotujący przekazuje dotację na rachunek 
wskazany przez organ prowadzący szkołę w terminie do 
ostatniego dnia kaŜdego miesiąca, pod warunkiem 
przedłoŜenia przez organ prowadzący szkołę niepubliczną 
informacji o: 
  a) rozliczeniu dotacji otrzymanych w miesiącu 

poprzednim na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 
do niniejszych zasad; 

  b) aktualnej liczbie uczniów. 
 

5. Kwota przekazanej dotacji nie moŜe być wyŜsza niŜ 
iloczyn liczby uczniów podanej organowi dotującemu do 
dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia 
dotacji i stawki dotacji przypadającej na jednego ucznia. 
 

6. Organ dotujący przekazuje informację organowi 
prowadzącemu szkołę o wysokości dotacji w danym roku 
budŜetowym w terminie 30 dni od uchwalenia budŜetu. 
 

7. Zastrzega się moŜliwość dokonania korekty 
wypłaconej raty dotacji w przypadku: 
  a) stwierdzenia przez organ dotujący, Ŝe faktyczna liczba 

uczniów jest inna niŜ liczba uczniów według której 
wypłacono ratę. Kolejna rata korygowana jest o 
róŜnicę między rata wypłaconą a naleŜną; 

  b) ustalenia zmiany stawki dotacji po uzyskaniu 
informacji o wydatkach bieŜących ponoszonych w 
szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju. 

 
§ 4. Zasady rozliczania dotacji 

 
1. Organ prowadzący szkołę zobowiązany jest do 

sporządzania i przekazania do Wydziału Finansowego 
rocznego rozliczenia otrzymanej dotacji za okres od 
początku roku do końca roku budŜetowego,  
z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów w miesiącu 
otrzymania dotacji, w terminie do 20 stycznia następnego 
roku. Wzór formularza sprawozdania stanowi załącznik  
Nr 2 do niniejszych zasad. 
 

2. Organ dotujący dokonuje ostatecznego rozliczenia 
dotacji po ustaleniu poniesionych wydatków bieŜących w 
przeliczeniu na jednego ucznia w placówkach publicznych 
tego samego typu i rodzaju szkoły za okres od 1 stycznia 
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do 31 grudnia danego roku budŜetowego. Nadpłaty lub 
niedopłaty zostaną rozliczone do 28 lutego następnego 
roku budŜetowego. 
 

3. Powiat Gołdapski moŜe kontrolować prawidłowość 
wykorzystania dotacji przyznanych z budŜetu powiatu 
szkołom i placówkom niepublicznym oraz przetwarzać 
dane osobowe uczniów tych szkół i placówek. 
 

4. Osoby upowaŜnione przez Starostę Gołdapskiego 
do przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu do szkół i 
placówek niepublicznych oraz wglądu do prowadzonej 
przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i 
dokumentacji przebiegu nauczania. 
 

5. Prawo kontroli liczby uczniów oraz prawidłowości 
wykorzystania dotacji przysługuje organowi dotującemu w 

okresie realizacji zadania i w ciągu 3 lat po jego 
zakończeniu. 
 

6. Dotacje pobrane w nadmiernej wysokości (ustalone 
na podstawie nieprawidłowych danych podanych przez 
organ prowadzący placówkę) podlegają zwrotowi do 
budŜetu powiatu wraz z odsetkami liczonymi jak dla 
zaległości podatkowych, w ciągu dwóch tygodni od dnia 
stwierdzenia nieprawidłowości. Odsetki nalicz się od dnia 
przekazania dotacji do dnia zwrotu. 
 

7. W przypadku braku zwrotu, kwotę dotacji naleŜną w 
kolejnym miesiącu pomniejsza się o kwotę pobraną w 
poprzednim miesiącu w nadmiernej wysokości wraz z 
odsetkami. 

 
 

 
Załącznik Nr 1 

 
Wniosek o udzielenie dotacji 

 
1. Nazwa i adres placówki: 
 
2. Nazwa adres podmiotu prowadzącego: 
 
3. Typ i rodzaj placówki: 
 
4. Data i numer wydania zaświadczenia o wpisie szkoły lub placówki do ewidencji, prowadzonej zgodnie z art. 82 ustawy 
 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.): 
 
5. Numer i data wydania decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej: 
 
6. Planowana liczba uczniów w roku, którego dotyczy wniosek o dotację  
  - od 1 stycznia  do31 sierpnia: 
  - od 1 września do 31 grudnia: 
 
7. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja: 
 
Zobowiązuję się do bieŜącego informowania organu dotującego o zmianach liczby uczniów 
 
Miejscowość, dnia: 
 

Księgowy:                                                                                           Dyrektor: 
 
 

 
Załącznik Nr 2 

 
Rozliczenie dotacji otrzymanych ……………………………  

 
1. Liczba uczniów ogółem: 
 
2. Kwota otrzymanych dotacji za okres: 
 
3. Wydatki bieŜące ogółem: 
  - wynagrodzenia: 
  - pozostałe wydatki osobowe: 
  - wydatki pochodne od wynagrodzeń: 
  - pozostałe wydatki bieŜące: 
 
RAZEM: 
 
Miejscowość, dnia: 

 
Księgowy:                                                                                     Dyrektor: 
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UCHWAŁA Nr XXXI/192/09 

Rady Powiatu Pisz 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

 

zmieniaj ąca uchwał ę Nr XX/134/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie ok reślenia trybu udzielania  

i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublic znym o uprawnieniach szkół publicznych,  

dla których organem prowadz ącym jest organ inny ni Ŝ Powiat Piski. 

 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, 
poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162,  
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,  
poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r.  
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), oraz art. 90 ust. 4 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703  
i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94,  
poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, 
poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144,  
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658,  
z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115,  
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, 
poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,  
Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, 
poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458) Rada Powiatu 
Pisz uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr XX/134/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
  1) § 3 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„zobowiązanie do informowania organu dotującego  
o liczbie uczniów/wychowanków szkoły lub placówki 
wg stanu na 1 dzień kaŜdego miesiąca w terminie do 
10 dnia danego miesiąca”; 

 
  2) § 6 otrzymuje brzmienie: 
 

1. Organ dotujący moŜe kontrolować w siedzibie 
szkoły/placówki prawidłowość wykorzystania 
dotacji W tym celu ma prawo wglądu do 
prowadzonej dokumentacji organizacyjnej, 
finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania. 

2. Organ dotujący w związku z przeprowadzaniem 
kontroli moŜe przetwarzać dane osobowe uczniów 
szkoły/placówki. 

3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli organ 
dotujący informuje w formie pisemnej organ 
prowadzący szkołę/placówkę nie później niŜ na 7 
dni przed terminem przeprowadzenia kontroli. 

4. Kontrolę przeprowadzają pracownicy organu 
dotującego na podstawie imiennego upowaŜnienia 
do kontroli. UpowaŜnienie do kontroli kontrolujący 
okazują przed przystąpieniem do czynności 
kontrolnych. 

5. Organ prowadzący lub osoba upowaŜniona przez 
organ prowadzący są obowiązani do udostępniania 
kontrolującym pomieszczeń oraz dokumentacji, o 
której mowa w ust. 1, a takŜe do składania 
stosownych wyjaśnień. 

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. 
Protokół podpisują osoby kontrolujące oraz organ 
prowadzący szkołę/placówkę lub osoba 
upowaŜniona przez organ prowadzący. W 
przypadku odmowy podpisania protokołu, osoba 
kierująca kontrolą odnotowuje ten fakt na protokole, 
podając przyczynę odmowy oraz podpisuje się. 

7. Organ prowadzący szkołę/placówkę lub osoba 
upowaŜniona przez organ prowadzący ma prawo 
do złoŜenia w formie pisemnej zastrzeŜeń do 
protokołu w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. 
W przypadku złoŜenia zastrzeŜeń kontrolujący są 
zobowiązani do ich rozpatrzenia i w sytuacji 
uznania ich zasadności zmieniają odpowiednią 
część protokołu. 

8. O uznaniu zasadności zastrzeŜeń do protokołu 
kontrolujący informują pisemnie organ prowadzący 
szkołę/placówkę lub osobę upowaŜnioną przez 
organ prowadzący. 

9. Na podstawie wyników kontroli sporządza się 
zalecenia pokontrolne, które organ dotujący 
przekazuje organowi prowadzącemu oraz osobie 
upowaŜnionej przez organ prowadzący. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Powiatu w Piszu. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Pisz 
Zenon Świeczka 
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UCHWAŁA Nr XXVI/294/2009 

Rady Powiatu w Olsztynie 

z dnia 4 wrze śnia 2009 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/126/2007 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2007 r.  

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek o światowych nie prowadzonych  

przez Powiat Olszty ński działaj ących na terenie Powiatu. 

 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 80 ust. 4 i art. 90  
ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala 
się, co następuje: 
 

§ 1. 1. Tytuł uchwały Nr XI/126/2007 Rady Powiatu  
w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek 
oświatowych nie prowadzonych przez Powiat Olsztyński 
działających na terenie Powiatu otrzymuje brzmienie: 
„w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania 
dotacji dla szkół i placówek oświatowych nie 
prowadzonych przez Powiat Olsztyński działających na 
terenie Powiatu." 
 

2. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji, tryb  
i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla: 
 
  1) szkół i placówek publicznych, w których realizowany 

jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 
prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, 

 
  2) szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, 
 
  3) placówek niepublicznych, o których mowa w art. 2 

pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty, 
 
  4) niepublicznych ośrodków umoŜliwiających realizację 

obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieŜy 
upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a takŜe 
dzieciom i młodzieŜy upośledzonym umysłowo ze 
sprzęŜonymi niesprawnościami,  

 
działających na terenie Powiatu.". 
 

3. W § 3 po pkt 8 dodaje się pkt 9, 10 i 11 w brzmieniu: 

„9. Dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji 
zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, 
wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej i mogą 
być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków 
bieŜących szkoły lub placówki.  
 
10. 1) Organ dotujący sprawuje kontrolę prawidłowości 
wykorzystania udzielonej dotacji. Kontrola powinna 
obejmować w szczególności: 
  a) prawidłowość wykorzystania dotacji, 
  b) zgodność dokumentacji z rzeczywistym wykorzystaniem 

środków, 
  c) comiesięczną analizę informacji o liczbie uczniów i 

wychowanków. 
2) Kontrola moŜe być przeprowadzona w trakcie 
wydatkowania dotacji oraz po jej wykorzystaniu. 
3) Prawo kontroli przysługuje upowaŜnionym pracownikom 
podmiotu dotującego w siedzibie szkoły lub placówki. 
 
11.1) Dotacje udzielone z budŜetu powiatu wydatkowane 
niezgodnie z przeznaczeniem lub niewykorzystane do końca 
roku kalendarzowego podlegają zwrotowi wraz z odsetkami 
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej w 
terminie do 15 stycznia roku następującego po roku, w 
którym udzielono dotacji z zastrzeŜeniem ust. 2. 
2) JeŜeli w trakcie kontroli wykorzystania dotacji okaŜe 
się, Ŝe dotacja jest wykorzystana niezgodnie  
z przeznaczeniem organ dotujący określi kwotę do zwrotu 
oraz termin zwrotu.". 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 
Powiatu. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie 

Andrzej Sibierski 
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UCHWAŁA Nr XXXV/226/09 

Rady Gminy Pozezdrze 

z dnia 7 wrze śnia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego terenu „OSIEDLE NAD SAPIN Ą” - 

działka nr 7/1, obr ęb Pozezdrze, gmina Pozezdrze. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 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, 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; Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111,  
Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420),  
art. 20 ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i 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, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, 
poz. 1237; Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1413) oraz art. 7 
ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266,  
z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63,  
z 2007 r. Nr 75 poz. 493, Nr 80, poz. 541, Nr 191,  
poz. 1374; Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 237,  
poz. 1657) Rada Gminy w Pozezdrzu uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu „OSIEDLE NAD SAPINĄ” - działka 
nr 7/1, w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gmina 
Pozezdrze, zwany dalej „planem”. 
 

§ 2. Zakres i granice niniejszego planu zostały 
określone w uchwale Nr XIV/69/07 Rady Gminy w 
Pozezdrzu z dnia 15 października 2007 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości 
oznaczonej nr ewidencyjnym 7/1, połoŜonej w obrębie 
Pozezdrze, gmina Pozezdrze. 
 

§ 3. Uchwalony plan składa się: 
 
  1) z tekstu stanowiącego treść niniejszej uchwały, 
 
  2) z rysunku w skali 1:1 000, stanowiącego załącznik Nr 1 

do niniejszej uchwały, 
 
  3) z rozstrzygnięcia w sprawie zgodności planu  

z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Pozezdrze 
stanowiące załącznik Nr 2, rozstrzygnięcia o sposobie 
rozpatrzenia uwag do planu stanowiące załącznik Nr 3, 
rozstrzygnięcia o sposobie realizacji i zasad 
finansowania gminnych inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik Nr 4 
do niniejszej uchwały. 

 
 
 

ROZDZIAŁ I 
PRZEPISY OGÓLNE - DOTYCZĄCE CAŁEGO TERENU 
 

§ 4. Przedmiotem ustaleń planu są: 
 
  1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnych zasadach 
zagospodarowania; 

 
  2) rozwiązania komunikacyjne oraz powiązania terenów 

w układzie przestrzennym z istniejącymi drogami 
publicznymi; 

 
  3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

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

zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym: linie 
zabudowy, gabaryty budynków, wskaźniki 
intensywności zabudowy; 

 
  5) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane; 
 
  6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich uŜytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska 
przyrodniczego, prawidłowego gospodarowania 
zasobami przyrody oraz ochrony gruntów, 

 
  7) stawki procentowe na podstawie, których ustala się 

opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. 
 

§ 5. O ile niniejsza uchwała nie stanowi inaczej, 
występujące w niej podstawowe terminy naleŜy rozumieć 
następująco: 
 
  a) „plan” oznacza niniejszą uchwałę wraz z załącznikami, 

stanowiącą miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w rozumieniu przepisów o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, 

 
  b) „nieprzekraczalna linia zabudowy” - oznacza linię, 

której nie moŜe przekroczyć Ŝadna wystająca ściana 
budynku; w miejscach gdzie nie oznaczono linii 
zabudowy (np. odległość od granicy działki) naleŜy 
przyjmować zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 
  c) „obszar funkcjonalny” lub „obszar” oznacza teren 

wyróŜniony w planie ze względu na przeznaczenie i 
zasady zagospodarowania i oznaczony w tekście oraz 
na rysunku Planu numerem porządkowym i literowo-
cyfrowym symbolem funkcji, 

 
  d) „ogólnodostępny” znaczy dostępny dla wszystkich, 
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  e) „współczynnik zabudowy” to stosunek powierzchni 
zabudowy do powierzchni działki, wyraŜony w 
procentach, „powierzchnia zabudowy” - powierzchnia 
rzutu poziomego budynków mierzona po zewnętrznym 
obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej 
w przypadku, gdy jej obrys występuje poza obrys 
kondygnacji przyziemnej; do powierzchni zabudowy 
zalicza się równieŜ prześwity, przejścia oraz rampy, 
studzienki, wjazdy do garaŜy itp. elementy budynku 
mające oparcie na ziemi”; 

 
  f) „powierzchnia biologicznie czynna” - grunt rodzimy 

oraz woda powierzchniowa na terenie działki 
budowlanej, a takŜe 50% sumy powierzchni tarasów i 
stropodachów o powierzchni nie mniejszej niŜ 10 m2, 
urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na 
podłoŜu zapewniającym im naturalną wegetację, 

 
  g) „wysokość budynku” to wysokość od projektowanego 

poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do 
najwyŜszej kalenicy, 

 
  h) „usługi nieuciąŜliwe” – naleŜy przez to rozumieć 

obiekty usługowe, które nie mogą powodować stałej 
bądź okresowej uciąŜliwości, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami szczególnymi, ewentualna 
uciąŜliwość usługi, bądź szkodliwość dla środowiska 
nie moŜe wykraczać poza granice działki, na której 
zlokalizowany jest obiekt. 

 
§ 6. Na cele nierolnicze i nieleśne przeznacza się 

2,2955 ha gruntów III klasy bonitacyjnej i 7,3385 ha IV 
klasy bonitacyjnej. 
 

§ 7. W obszarze opracowania wyróŜnia się 
następujące rodzaje obszarów funkcjonalnych: 
 
  - 1MN/US, 2MN/US, 3MN/US, 4MN/US, 5MN/US, 6MN/US, 

7MN/US, 8MN/US - tereny projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej lub rekreacji indywidualnej, 

 
  - 9UT/KS - teren projektowanej zabudowy usługowej 

turystycznej, 
 
  - 10ZL– teren istniejącej zieleni leśnej, 
 
  - 11ZP, 12ZP – tereny projektowanej zieleni parkowej, 
 
  - 13ZI, 14ZI, 15ZI - tereny zieleni w strefie 

oddziaływania linii energetycznej 110kV 
 
  - 16ZP/UT - teren projektowanej zieleni parkowej i 

urządzeń sportowo-rekreacyjnych, 
 
  - 17ZP, 18ZP, 19ZP, 20ZP - tereny projektowanej 

zieleni parkowej, 
 
  - 21ZL, 22ZL, 23ZL - tereny projektowanych zalesień, 
 
  - 24UI, 25UI - tereny projektowanych plaŜ i kąpielisk, 
 
  - 26WS/ZN - tereny rzeki Sapiny, 
 
  - 27KD – teren drogi gminnej, 
 
  - 28KDW, 29KDW, 30KDW, 31KDW, 32KDW, 33KDW, 

34KDW, 35KDW – tereny dróg wewnętrznych, 
 
  - 36KX – teren ciągu pieszo-jezdnego, 
 

  - 37KX, 38KX, 39KX -  tereny ciągów pieszych 
 

DZIAŁ II 
USTALENIA OGÓLNE 

 
§ 8. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

 
  1) Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa 

odnośnie zachowania ładu przestrzennego, 
architektonicznego, ochrony wartości przyrodniczych; 

 
  2) Wszelkie działania projektowe i realizacyjne 

zabezpieczające racjonalność i ład przestrzenny 
naleŜy prowadzić zgodnie z ustaleniami szczególnymi 
planu, zawartymi w Rozdziale III niniejszej uchwały, 
obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami 
sztuki budowlanej; 

 
  3) Wprowadza się zakaz grodzenia nieruchomości 

przyległych do powierzchniowych wód publicznych w 
odległości mniejszej niŜ 1,5 m od linii brzegu, a takŜe 
zakazywania lub uniemoŜliwiania przechodzenia przez 
ten obszar. 

 
§ 9. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
 
  1) Teren w granicach opracowania planu, połoŜony jest w 

Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich - obowiązują ustalenia dotyczące 
obszarów chronionego krajobrazu, wynikające z 
 Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. 

 
  2) Nie zezwala się na lokalizację przedsięwzięć 

zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie 
środowiska, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego i 
infrastruktury technicznej. 

 
  3) Dla potrzeb ochrony przed hałasem ustala się, Ŝe 

obszar opracowania jest terenem przeznaczonym na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 
  4) Ustala się ochronę istniejącej zieleni, zwłaszcza nad 

rzeką Sapiną oraz wprowadzenie nasadzeń zieleni 
rodzimej na terenach w konturach o symbolu: 11ZP, 
12ZP, 16ZP/UT, 17ZP, 18ZP, 19ZP, 20ZP, 21ZL, 
22ZL, 23ZL i wokół nowo powstałych obiektów na 
poszczególnych działkach budowlanych. 

 
  5) Ustala się ochronę siedlisk dziko Ŝyjących zwierząt, w 

tym gniazd i lęgów ptasich, wycinka drzew i krzewów 
moŜliwa jedynie do celów sanitarno-pielęgnacyjnych. 

 
  6) Wprowadza się na całym obszarze objętym 

opracowaniem zakaz stosowania ogrodzeń wyŜszych 
niŜ 1,5 m, ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z 
prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych, nie 
dotyczy to ogrodzeń zewnętrznych terenu, które 
dopuszcza się jako pełne o wysokości do 2 m. Zaleca 
się ukrycie ogrodzeń zielenią, zwłaszcza ogrodzenia 
zewnętrznego od strony dróg, poprzez cofnięcie 
ogrodzenia w stosunku granic własności. 

 
§ 10. Ustalenia dotyczące zasad ochrony krajobrazu 

kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytkowego: 
 
  1) Tereny objęte granicami opracowania nie znajdują się 

w strefie ochrony konserwatorskiej i archeologicznej w 
rozumieniu przepisów o ochronie zabytków. 
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  2) Projektowane budynki winny nawiązywać do 

historycznej zabudowy Mazur, w zakresie formy i skali 
oraz materiałów wykończeniowych tj. zastosowanie 
tradycyjnych materiałów takich jak: jasne tynki, 
drewno, kamień, cegła, dachówka w kolorze ceglastym 
oraz przestrzeganiu usytuowania wskazanego na 
rysunku planu kierunku kalenic budynków. 

 
§ 11. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
 
  1) W obszarze opracowania nie wyodrębnia się 

przestrzeni publicznych, w zaleŜności od potrzeb 
ustala się moŜliwość realizacji celów publicznych w 
granicach opracowania planu. 

 
§ 12. Ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania 

terenów naraŜonych na niebezpieczeństwo powodzi: 
 
  1) Obiekty budowlane naleŜy posadawiać z 

uwzględnieniem wysokich stanów wód osiągających 
rzędną 117,00 m n. p.m. Kr. 

 
§ 13. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków 

zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
uŜytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
 
  1) W strefie uciąŜliwości linii energetycznej 110kV, na 

terenie oznaczonym symbolem 13ZI, 14ZI, 15ZI, nie 
zezwala się wznoszenia budynków i nasadzeń drzew. 

 
  2) Ustala się na całym terenie opracowania planu zakaz 

lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z 
wyjątkiem obiektów zaplecza budowy. 

 
  3) Ustala się tymczasowy sposób zagospodarowania 

terenu zgodny z obecnym sposobem wykorzystania. 
 

§ 14. Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomości objętych planem: 
 
  1) W granicach opracowania nie wyznacza się terenów 

wymagających procedury scalania i podziału zgodnie z 
przepisami o gospodarce nieruchomościami. 

 
§ 15. Ustalenia dotyczące komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 
 
  1) Dostęp do zabudowy w granicach opracowania planu, 

realizowany będzie z istniejącej drogi powiatowej  
(ul. Młyńska) przylegającej od południowego - 
wschodu do opracowywanego terenu i z drogi gminnej 
(działka nr ewidencyjny – 25), przylegającej od strony 
zachodniej.  Lokalizację planowanych zjazdów z drogi 
powiatowej Nr 1732 N - ul Młyńska w miejscowości 
Pozezdrze naleŜy uzgodnić z zarządcą drogi – 
Zarządem Powiatu w Węgorzewie. Od drogi 
powiatowej naleŜy zachować odległości określone  
w art. 43 ust. 1 pkt 3 ppkt b kol. 3 tabeli ustawy  
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19,  
poz. 115 z późn. zm.). Lokalizowanie w pasie 
drogowym drogi powiatowej, planowanych obiektów 
budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z 
potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu 
drogowego, moŜe nastąpić wyłącznie za zgodą 
zarządcy drogi – Zarządem Powiatu w Węgorzewie. 

 
  2) Odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanej 

sieci kanalizacji sanitarnej. 

 
  3) Zaopatrzenie w wodę - projektowaną siecią wodociągową 

na warunkach Zarządcy sieci. 
 
  4) Wody deszczowe spływające po terenie zainwestowania 

naleŜy zagospodarować w granicach poszczególnych 
działek. 

 
  5) Linie telekomunikacyjne w granicach planu naleŜy 

projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w 
terenach przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne. 
Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń 
infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach 
przeznaczonych pod zabudowę. 

 
  6) Sieci gazowe nieuwzględnione w rozrządzie uzbrojenia 

mogą być lokalizowane w pasie drogowym. Infrastrukturę 
gazową naleŜy projektować z uwzględnieniem 
docelowych parametrów technicznych umoŜliwiających 
obsługę przewidywanych uŜytkowników. NaleŜy 
przewidzieć miejsce w pasie drogowym w perspektywie 
budowy sieci gazowej. Gazyfikacja przedmiotowego 
obszaru przez przedsiębiorstwo gazownicze będzie 
moŜliwa jeśli zaistnieją techniczne i ekonomiczne warunki 
budowy sieci gazowej. 

 
  7) Doprowadzenie energii elektrycznej do poszczególnych 

obiektów naleŜy realizować poprzez istniejącą i 
projektowaną sieć średniego i niskiego napięcia, oraz 
stacje transformatorowe SN/nN 15/0,4 kV na podstawie 
warunków przyłączenia do sieci określonych przez PGE 
Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. 

 
a) zachowuje się istniejące linie energetyczne (linię 

WN -110kV GiŜycko – Węgorzewo, linie 15kV, linie 
nN i stacje transformatorowe) i rezerwuje się teren 
pod projektowane urządzenia elektroenergetyczne 
(tj. linie SN i nN oraz stacje transformatorowe 
15/04kV), ograniczając do minimum konieczność 
ich przebudowy. Przebiegająca przez teren objęty 
planem linia WN 110 kV wymaga ustanowienia 
obszaru ograniczonego uŜytkowania. Dla linii  
110 kV wymagany jest pas o szerokości 40 m 
(po 20 m z kaŜdej strony linii licząc od jej osi)  
o ograniczonym uŜytkowaniu, między innymi 
zabroniona jest lokalizacja budynków 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi (powyŜej  
8 godzin). Od skrajnego przewodu linii SN zaleca 
się lokalizację budynków w odległości minimum  
4 m od skrajnego przewodu linii. Pod liniami nie 
moŜna sadzić drzew i zieleni wysokiej; 

b) ostateczna ilość projektowanych urządzeń SN i nN 
wyniknie z potrzeb opracowywanego terenu  
i warunków przyłączenia poszczególnych obiektów. 
W związku z powyŜszym rezerwa terenu na w/w 
urządzenia moŜe ulec zmianie; 

c) w przypadku kolizji projektowanych obiektów  
z urządzeniami elektroenergetycznymi naleŜy je 
dostosować do projektowanego zagospodarowania 
terenu, zgodnie z obowiązującymi normami 
i przepisami. Przebudowa powinna być 
realizowana kosztem inwestora inwestycji 
podstawowej, dotyczy nie tylko zmian tras linii, lecz 
równieŜ wykonania obostrzeń i uziemień i powinna 
być realizowana na drodze umowy między 
zainteresowanymi i PGE Dystrybucja Białystok  
Sp. z o. o. Warunki przebudowy naleŜy uzyskać  
w PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o. o.; 
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d) sieci elektroenergetyczne słuŜące do zasilania 
planowanych obiektów będą realizowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami energetycznymi; 

e) wszystkie zmiany zagospodarowania terenu pasów 
pod liniami 110kV jak równieŜ w jego sąsiedztwie 
naleŜy uzgodnić w PGE Dystrybucja Białystok  
Sp. z o.o., natomiast w pobliŜu linii SN i nn podlega 
uzgodnieniu w Zakładzie Sieci Ełk. 

 
  9) Ewentualna zmiana przebiegu koryta rzeki Sapina, 

wymaga uzyskania pozwolenia wodno prawnego. 
 
10) Dopuszcza się wprowadzenie innych elementów 

uzbrojenia terenu w oparciu o obowiązujące przepisy 
bez konieczności wprowadzenia zmian do planu. 

 
11) W przypadku kolizji projektowanych obiektów  

z urządzeniami infrastruktury technicznej, naleŜy  
je przebudować i dostosować do projektowanego 
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami 
zabudowy dysponenta sieci. Trasy uzbrojenia mogą ulec 
zmianie na etapie realizacji projektu budowlanego. 

 
12) Ogrzewanie planuje się w oparciu o własne, 

indywidualne kotłownie na paliwo ekologiczne (nośniki 
przyjazne środowisku takie jak: energia elektryczna, 
gaz płynny, biomasa, olej opałowy, pompa ciepła itp.) 
oraz wkłady kominkowe opalane drewnem. 

 
13) Gromadzenie odpadów w pojemnikach (w wydzielonych 

miejscach) w terenach, gdzie odpady te powstają, 
w tym na poszczególnych działkach, z moŜliwością 
selektywnej zbiórki odpadów, okresowy wywóz 
odpadów na podstawie stosownych umów, na 
składowisko (docelowo – do zakładu unieszkodliwiania 
odpadów) zgodnie z zasadami utrzymania czystości i 
porządku w gminie, wynikającymi ze stosownych 
przepisów gminnych oraz ustawy o odpadach. 

 
ROZDZIAŁ III 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW 
WYRÓśNIONYCH W PLANIE 

 
§ 16. 1. Ustala się tereny projektowanej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej lub zamiennie zabudowy 
rekreacji indywidualnej, oznaczone na rysunku planu – 
symbolem: 1MN/US, 2MN/US, 3MN/US, 4MN/US, 
5MN/US, 6MN/US, 7MN/US, 8MN/US. 
 

2. Dla terenów o symbolu: 1MN/US, 2MN/US, 
3MN/US, 4MN/US, 5MN/US, 6MN/US, 7MN/US, 8MN/US 
- ustala się następujące zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
 
  a) zasady i warunki podziału na działki budowlane 

zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu – minimalna 
powierzchnia działki budowlanej 1500 m2, minimalna 
szerokość frontu działki – 30 m, 

 
  b) maksymalnie jeden budynek mieszkalny 

jednorodzinny lub rekreacji indywidualnej na jednej 
działce budowlanej, nie dopuszcza się wolno stojących 
budynków gospodarczych i garaŜy, 

 
  c) nieprzekraczalne linie zabudowy, minimum 6 m od linii 

rozgraniczających drogi i ciągi piesze, od strony rzeki 
Sapiny - zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 
niewskazane linie zabudowy, regulują przepisy prawa 
budowlanego, 

 
  d) maksymalna wysokość zabudowy – dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym druga kondygnacja jako uŜytkowe 
poddasze, jednak nie więcej niŜ 10,0 m. 

 
  e) dachy dwuspadowe, symetryczne o nachyleniu połaci 

zawartym w przedziale 35 – 45°, kryte dachówk ą 
ceramiczną w odcieniu ceglasto-czerwonym, 

 
  f) kierunek kalenicy głównej równoległy do osi drogi 

oznaczonej symbolem 27KDW, zgodnie z rysunkiem 
graficznym, lokalizacje budynków wskazane na 
rysunku planu nie są obligatoryjne, wskazano je w celu 
określenia obligatoryjnego kierunku kalenic, 

 
  g) współczynnik zabudowy – do 15% powierzchni działki, 
 
  h) obowiązuje zachowanie nie mniej niŜ 75% powierzchni 

działki jako biologicznie czynnej, 
 
  i) w granicach działki zabezpieczyć miejsca postojowe 

dla min. 2 samochodów. 
 

§ 17. 1. Ustala się teren projektowanej zabudowy 
usługowej turystycznej, oznaczony na rysunku planu – 
symbolem: 9UT/KS. 
 

2. Dla terenu o symbolu: 9UT/KS - ustala się: 
 
  a) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy 

usługowej, związanej z obsługą ruchu turystycznego, 
w tym szalet do obsługi plaŜy ogólnie dostępnej 
w konturze o symbolu 25UI oraz min. 10 miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych, 
przeznaczenie uzupełniające: obiekty i urządzenia 
sportowo-rekreacyjne takie jak: boiska, place do gier i 
zabaw, wypoŜyczalnia sprzętu pływającego, basen 
kąpielowy itp. przeznaczenie uzupełniające: funkcja 
mieszkaniowa, przeznaczenie dopuszczalne – domki 
turystyczne typu bungalow, ustala się łączną liczbę 
miejsc noclegowych nie więcej niŜ 100. 

 
  b) teren usług w konturze o symbolu 9UT/KS i 

projektowanej plaŜy w konturze 25UI, winny być 
uŜytkowane przez jednego uŜytkownika, 

 
  c) nieprzekraczalne linie zabudowy min. 6 m od drogi 

oznaczonej symbolem 33KDW i 6 m od ciągu 
pieszego, od strony rzeki Sapiny, zgodnie z 
oznaczeniem na rysunku planu, 

 
  d) budynki naleŜy sytuować według jednolitego projektu 

zagospodarowania całego terenu uwzględniającego 
walory ekspozycji zabudowy i krajobrazu od strony 
rzeki i drogi powiatowej, 

 
  e) maksymalna wysokość zabudowy – 2-kondygnacje 

nadziemne, w tym druga kondygnacja jako uŜytkowe 
poddasze, jednak nie więcej niŜ 10 m, 

 
  f) dachy dwuspadowe symetryczne, o nachyleniu połaci 

zawartym w przedziale 35 – 50°, kryte dachówk ą 
ceramiczną w odcieniu ceglasto – czerwonym, 

 
  g) kierunek kalenicy głównej, prostopadły do drogi  

o symbolu 33KDW, 
 
  h) współczynnik zabudowy – do 20%, 
  i) tereny biologicznie czynne nie mniej niŜ 50%, 
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  j) w zagospodarowaniu terenu przewidzieć miejsca 
postojowe dla samochodów osobowych. 

 
3. Dla terenu usług turystycznych o symbolu 9UT/KS 

zamiennie, ustala się podział terenu na działki zabudowy 
rekreacji indywidualnej lub mieszkalnej jednorodzinnej, 
z zachowaniem poniŜszych ustaleń: 
 
  a) minimalna powierzchnia działki zabudowy mieszkalnej 

jednorodzinnej (rekreacji indywidualnej) – 2 000 m2, 
minimalna szerokość frontu działki – 30 m, 

 
  b) maksymalnie jeden budynek rekreacji indywidualnej 

na jednej działce budowlanej, nie dopuszcza się wolno 
stojących budynków gospodarczych i garaŜy, 

 
  c) nieprzekraczalne linie zabudowy, minimum 6 m od linii 

rozgraniczających drogi i ciągi piesze, od strony rzeki 
Sapiny - zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 
niewskazane linie zabudowy, regulują przepisy prawa 
budowlanego, 

 
  d) maksymalna wysokość zabudowy – dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym druga kondygnacja jako uŜytkowe 
poddasze, jednak nie więcej niŜ 8,0 m, 

 
  e) dachy dwuspadowe, symetryczne o nachyleniu połaci 

zawartym w przedziale 35 – 45°, kryte dachówk ą 
ceramiczną w odcieniu ceglasto-czerwonym, 

 
  f) kierunek kalenicy głównej prostopadły do osi drogi 

oznaczonej symbolem 33KDW, 
 
  g) współczynnik zabudowy – do 15% powierzchni działki, 
 
  h) obowiązuje zachowanie nie mniej niŜ 75% powierzchni 

działki jako biologicznie czynnej, 
 
  i) w granicach działki zabezpieczyć miejsca postojowe 

dla min. 2 samochodów. 
 

§ 18. 1. Ustala się teren istniejącego lasu, oznaczony 
na rysunku planu – symbolem: 10ZL. 
 

2. Dla terenu o symbolu: 10ZL - ustala się: 
 
  a) nakazuje się zachowanie istniejącej zieleni leśnej, 
 
  b) nie zezwala się na lokalizację obiektów budowlanych, 
 
  c) gospodarowanie zgodnie z ustawą o lasach, 
 
  d) zabrania się grodzenia nieruchomości przyległej  

do rzeki, w odległości mniejszej niŜ 1,5 m od linii 
brzegu, a takŜe zakazywania lub uniemoŜliwiania 
przechodzenia przez ten obszar. 

 
§ 19. 1. Ustala się tereny projektowanej zieleni parkowej, 

oznaczone na rysunku planu – symbolem: 11ZP i 12ZP. 
 

2. Dla terenów o symbolu: 11ZP, 12ZP -  ustala się: 
 
  a) zachowuje się istniejącą zieleń naturalną, 
 
  b) nie zezwala się na lokalizację obiektów kubaturowych, 
 
  c) moŜliwość urządzenia terenów jako zieleń parkowa z 

zachowaniem poniŜszych ustaleń: 
 

- poziom terenu winien uwzględniać wysokie stany 
wód osiągające rzędną 117,00 m n. p. m. Kr, 

- wprowadzenie rodzimych gatunków drzew i 
krzewów dostosowanych do warunków 
fizykochemicznych terenu, 

- urządzenie ciągów spacerowych, utwardzonych 
materiałami wyłącznie naturalnymi, 

- moŜliwość oświetlenia terenu, ustawienia 
elementów małej architektury ogrodowej, 
wykonanych z naturalnych materiałów: drewna, 
trzciny, kamieni np.: ławki, grille terenowe, 
deszczochrony o powierzchni do 10 m2, lokalizacja 
urządzeń rekreacyjno-sportowych: boisk do gier 
małych i placów zabaw dla dzieci itp., 

 
  d) zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do 

powierzchniowych wód publicznych w odległości 
mniejszej niŜ 1,5 m od linii brzegu rzeki, a takŜe 
zakazywania lub uniemoŜliwiania przechodzenia przez 
ten obszar, 

 
  e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej  

w powierzchni obszaru: 95%. 
 

§ 20. 1. Ustala się tereny projektowanej zieleni  
w strefie uciąŜliwości linii energetycznej 110kV, oznaczone 
na rysunku planu - symbolem: 13ZI, 14ZI, 15ZI. 
 

2. Dla terenów o symbolu: 13ZI, 14ZI, 15ZI - ustala się: 
 
  a) nie zezwala się na lokalizację obiektów budowlanych, 

za wyjątkiem infrastruktury technicznej, 
 
  b) nakazuje się wprowadzenie zieleni niskiej, zakazuje 

się wprowadzanie nasadzeń drzew i krzewów 
rosnących do wysokości powyŜej 1,5 m, 

 
  c) tereny zaleca się pozostawić jako ogólnie dostępne, 
 
  d) tereny urządzone w 100% jako biologicznie czynne. 
 

§ 21. 1. Ustala się teren projektowanej zieleni 
parkowej i urządzeń sportowych, oznaczony na rysunku 
planu – symbolem: 16ZP/UT. 
 

2. Dla terenu o symbolu: 16ZP/UT - ustala się: 
 
  a) przeznaczenie terenu pod zieleń parkową i urządzenia 

rekreacyjno-sportowe, 
 
  b) obiekty kubaturowe naleŜy lokalizować na terenie 

oznaczonym nieprzekraczalną linią zabudowy, 
zlokalizować szalet ogólnie dostępny, zabezpieczający 
jednocześnie potrzeby plaŜy w konturze o symbolu 24UI, 

 
  c) poprowadzić ciąg pieszy, zgodnie z rysunkiem graficznym, 
 
  d) współczynnik zabudowy – do 15%. 
 

§ 22. 1. Ustala się tereny projektowanej zieleni 
parkowej, oznaczone na rysunku planu – symbolem: 
17ZP, 18ZP, 19ZP, 20ZP. 
 

2. Dla terenów o symbolu: 17ZP, 18ZP, 19ZP, 20ZP - 
ustala się: 
 
  a) nie zezwala się na lokalizację obiektów budowlanych, 

za wyjątkiem infrastruktury technicznej i elementów 
małej architektury ogrodowej, 
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  b) nakazuje się wprowadzenie rodzimych gatunków 
drzew i krzewów, 

 
  c) tereny zaleca się pozostawić jako ogólnie dostępne, 
 
  d) ewentualne utwardzenia ścieŜek pieszych i terenów 

rekreacyjnych z materiałów naturalnych, 
 
  e) tereny biologicznie czynne winny stanowić nie mniej 

niŜ 90%. 
 

§ 23. 1. Ustala się tereny projektowanej zieleni leśnej, 
oznaczone na rysunku planu - symbolem: 21ZL, 22ZL, 23ZL. 
 

2. Dla terenów o symbolu: 21ZL, 22ZL, 23ZL - ustala się: 
 
  a) wprowadzenie nasadzeń rodzimych gatunków drzew i 

krzewów, stanowiących zieleń izolacyjną od drogi 
powiatowej, pas o szerokości co najmniej 20 m od linii 
rozgraniczającej drogę powiatową, 

 
  b) zakazuje się obiektów budowlanych za wyjątkiem 

infrastruktury technicznej, ustawiania elementów 
reklamowych, prowadzenia ścieŜek pieszych i 
rowerowych. 

 
§ 24. 1. Ustala się tereny projektowanych plaŜ, 

oznaczone na rysunku planu – symbolem: 24UI, 25UI. 
 
2. Dla terenów o symbolu: 24UI, 25UI - ustala się: 

 
  a) ciągi piesze naleŜy urządzić z naturalnych materiałów, 
 
  b) zakazuje się realizacji obiektów kubaturowych, 

dopuszcza się elementy architektury ogrodowej, 
prowadzenie infrastruktury technicznej, 

 
  c) tereny biologicznie czynne winny stanowić co  

najmniej 90%. 
 
  d) na terenie plaŜy o symbolu 25UI ustala się lokalizację 

przystani wodnej, której obsługę naleŜy realizować na 
terenie o symbolu 9UT/KS, a tereny w/w winny być 
zagospodarowane przez jednego uŜytkownika. 

 
§ 25. 1. Ustala się teren koryta rzeki Sapiny, 

oznaczony na rysunku planu – symbolem: 26WS/ZN. 
 
2. Dla terenu o symbolu: 26WS/ZN - ustala się: 

 
  a) poszerzenie koryta rzeki Sapiny w sąsiedztwie konturu 

o symbolu 24UI i 25UI, jako niezbędnego elementu do 
prawidłowego funkcjonowania projektowanego 
kąpieliska i przystani wodnej, które wymaga uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego. 

 
§ 26. Ustala się teren istniejącej drogi dojazdowej, 

gminnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 27KD 
o następujących ustaleniach: 
 
  a) droga w klasie technicznej D – dojazdowej, 
 
  b) poszerzenie odcinka drogi gminnej (nr ewidencyjny 

działki 25), do szerokości co najmniej 10,0 m w liniach 
rozgraniczających, 

 
  c) minimalna szerokość jezdni– 5,5m, 
 
  d) dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci 

infrastruktury technicznej. 

 
§ 27. Ustala się teren projektowanej drogi 

wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem 
28KDW o następujących ustaleniach: 
 
  a) lokalizację planowanych zjazdów z drogi powiatowej 

Nr 1732 ul. Młyńska w miejscowości Pozezdrze, 
naleŜy uzgodnić z zarządcą drogi – Zarządem Powiatu 
w Węgorzewie, 

 
  b) szerokość drogi w liniach rozgraniczających - 10,0 m, 
 
  c) minimalna szerokość jezdni – 5,5 m, 
 
  d) dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci 

infrastruktury technicznej, lokalizowanie w pasie 
drogowym planowanych obiektów budowlanych lub 
urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogą lub potrzebami ruchu drogowego moŜe nastąpić 
wyłącznie za zgodą zarządcy drogi – Zarządem 
Powiatu w Węgorzewie. 

 
§ 28. Ustala się tereny projektowanych dróg 

wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 
29KDW, 30KDW, 31KDW, 32KDW, 33KDW, 34KDW, 
o następujących ustaleniach: 
 
  a) szerokość dróg w liniach rozgraniczających -  

min.10,0 m; zakończenie sięgaczem o minimalnych 
rozmiarach 12,5 m x 12,5 m; 

 
  b) minimalna szerokość jezdni – 5,0 m, 
 
  c) dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci 

infrastruktury technicznej. 
 

§ 29. Ustala się teren projektowanej drogi 
wewnętrznej, dojazdowej oznaczony na rysunku planu 
symbolem 35KDW, o następujących ustaleniach: 
 
  a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających - min. 4,0 m; 
 
  b) drogę urządzić jako ciąg pieszo-jezdny, 
 
  c) dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury 

technicznej. 
 

§ 30. Ustala się teren istniejącej drogi dojazdowej, 
gminnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 36KX, 
o następujących ustaleniach: 
 
  a) zachowuje się szerokość w istniejących liniach 

rozgraniczających, 
 
  b) drogę urządzić jako ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni 

naturalnej, 
 
  c) dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci 

infrastruktury technicznej. 
 

§ 31. Ustala się tereny projektowanych ciągów 
pieszych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 37KX, 
38KX, 39KX, 40KX, o następujących ustaleniach: 
 
  a) minimalna szerokość – 3,5 m, 
 
  b) dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci 

infrastruktury technicznej. 
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ROZDZIAŁ IV 
PRZEPISY KOŃCOWE 

 
§ 32. W granicach opracowania planu traci waŜność 

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
związany z budową odcinka napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 110kV Węgorzewo – GiŜycko  
w granicach administracyjnych gminy Pozezdrze”, 
uchwalony uchwałą Nr VIII/44/99 Rady Gminy  
w Pozezdrzu z dnia 21 kwietnia 1999 roku. 
 

§ 33. Uchwala się stawkę procentową, słuŜącą 
naliczeniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokości: 

 
Symbol w planie stawka % 

1MN/US, 2MN/US, 3MN/US, 4MN/US, 5MN/US, 
6MN/US, 7MN/US, 8MN/US 10% 

9UT/KS 10% 
10ZL 

nie dotyczy 
11ZP, 12ZP 

13ZI, 14ZI, 15ZI 
16ZP/UT 

17ZP, 18ZP, 19ZP, 20ZP 
21ZL, 22ZL, 23ZL 

24UI, 25UI 
28KDW, 29KDW, 30KDW, 31KDW, 32KDW, 

33KDW, 34KDW, 35KDW 
37KX, 38KX, 39KX, 40KX 

 
§ 34. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Pozezdrze. 
 

§ 35. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

§ 36. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Bohdan Mohyła 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXV/226/09 
Rady Gminy Pozezdrze 
z dnia 7 października 2009 r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXV/226/09 
Rady Gminy Pozezdrze 
z dnia 7 października 2009 r. 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza się 

zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę o nr geodezyjnym 7/1 w obrębie 
geodezyjnym Pozezdrze z ustaleniami zawartymi w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Pozezdrze przyjętego uchwałą Nr XII/60/99 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie 
zatwierdzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pozezdrze. 
 
 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXXV/226/09 
Rady Gminy Pozezdrze 
z dnia 7 października 2009 r. 

 
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym termin 

wnoszenia uwag do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczono do 02 września 2009 r. 
W wyznaczonym terminie nie wpłynęła Ŝadna uwaga. 
 
 

Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XXXV/226/09 
Rady Gminy Pozezdrze 
z dnia 7 października 2009 r. 

 
W granicach planu wskazuje się teren projektowanej plaŜy w konturze o symbolu 25UI i infrastrukturę techniczną, jako 

przestrzenie publiczne naleŜące do zadań własnych gminy, o których mowa w przepisach art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, a w zaleŜności od potrzeb, ustala się moŜliwość wyznaczenia innych przestrzeni 
publicznych. 
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UCHWAŁA Nr XXXII/207/09 

Rady Gminy Lidzbark Warmi ński 

z dnia 10 wrze śnia 2009 r. 

 

w sprawie zarz ądzenia poboru podatku rolnego, le śnego i podatku od nieruchomo ści w drodze inkasa, okre ślenia 

inkasentów oraz wysoko ści wynagrodzenia za inkaso. 

 
Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada  

1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,  
poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, 
poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, 
poz. 730 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 56,  
poz. 458), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października  
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682  
i Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 143, 
poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245,  
poz. 1775, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i z 2009 r. Nr 56, 
poz. 458) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635  
i Nr 223, poz. 1463, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 
i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, 
poz. 730 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458) Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa podatku 

rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób 
fizycznych. 
 

§ 2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów 
poszczególnych sołectw. 
 

§ 3. Od zainkasowanych i terminowo wpłaconych na 
rzecz budŜetu gminy podatków, o których mowa w § 1, 
inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 
określonej w załączniku do uchwały. 

 
§ 4. Traci moc uchwała Nr V/33/03 Rady Gminy 

Lidzbark Warmiński z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie 
zarządzania poboru podatku rolnego, leśnego i podatku 
od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów 
oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Znamierowski 
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Załącznik  
do uchwały Nr XXXII/207/09 
Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 10 września 2009 r. 

 
L.p. Sołectwo Stawka procentowa wynagrodzenia 
1. BABIAK 3,5% 
2. BLANKI 3,5% 
3. BOBROWNIK 5,0% 
4. BUGI 10,0% 
5. DRWĘCA 5,0% 
6. IGNALIN 3,5% 
7. JAGOTY 5,0% 
8. JARANDOWO 5,5% 
9. KRASZEWO 3,0% 
10. KASZUNY 12,0% 
11. KIERZ 14,0% 
12. KOTOWO 8,0% 
13. KONIEWO 5,0% 
14. KOCHANÓWKA 5,5% 
15. KŁĘBOWO 4,0% 
16. KNIPY 4,0% 
17. LAUDA 10,0% 
18. ŁABNO 10,0% 
19. ŁANIEWO 5,0% 
20. MARKAJMY 6,0% 
21. MIEJSKA WOLA 7,0% 
22. MEDYNY 5,0% 
23. MIŁOGÓRZE 5,0% 
24. NOWA WIEŚ WIELKA 5,0% 
25. NOWOSADY 6,0% 
26. POMOROWO 10,0% 
27. REDY 6,0% 
28. ROGÓś 3,5% 
29. RUNOWO 3,5% 
30. SARNOWO 6,0% 
31. STRYJKOWO 5,0% 
32. ŚWIĘTNIK 7,0% 
33. SURYTY 8,0% 
34. WORKIEJMY 8,0% 
35. WIELOCHOWO 6,0% 
36. śYTOWO 7,0% 
37. PILNIK 7,0% 
38. MORAWA 7,0% 
39. ZARĘBY 7,0% 
40. WRÓBLIK 7,0% 
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UCHWAŁA Nr XXXVI/250/09 

Rady Miejskiej w Tolkmicku 

z dnia 25 wrze śnia 2009 r. 

 

w sprawie stawek opłaty od posiadania psów oraz okr eślenia terminu płatno ści, inkasentów 

 i okre ślenia wysoko ści wynagrodzenia za inkaso tej opłaty. 

 
Na podstawie art. 18a ust. 1 i 19 pkt 1) lit. f ustawy  

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121,  
poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, 
poz.1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775; z 2008 r. 
Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56,  
poz. 458, Nr 223, poz. 1463) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity; Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  

Nr 214, poz. 1806, 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) uchwala się, 
co następuje: 
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§ 1. 1. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów 
ustala się w wysokości 25,00 złotych za kaŜdego psa. 
 

2. Opłata od posiadania psów płatna jest jednorazowo 
bez odrębnego wezwania do dnia 15 września danego 
roku podatkowego. 
 

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów 
w drodze inkasa. 
 

2. Wyznacza się inkasentów uprawnionych do 
pobierania opłaty, którzy są sołtysami i działają na terenie 
własnych sołectw. 
 

3. Na terenie Miasta Tolkmicka – opłatę uiszcza się 
bezpośrednio w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu 
Miasta i Gminy Tolkmicko. 
 

§ 3. Za pobór opłaty od posiadania psów inkasentowi 
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5,00 zł za 
jednego psa. 
 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/77/07 Rady Miejskiej w 
Tolkmicku z dnia 30 października 2007 r. w sprawie stawek 
opłaty od posiadania psów, określenia terminu płatności 
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za 
inkaso tego podatku (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-
Mazurskiego Nr 203 poz. 2700). 
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Tolkmicka. 
 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
i obowiązuje w roku budŜetowym od 1 stycznia 2010 roku. 

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Dorota Chamczyk 
 
      
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia 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 miedzy państwami członkowskimi (Dz. U. WE L 368 z 17.12.1992, 
  2) dyrektywy 1999/62-/WE z dnia 17 czerwca 1999r w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez 

pojazdy cięŜarowe (DZ. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). 
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 VI/42/2009 

Rady Gminy Rychliki 

z dnia 28 wrze śnia 2009 r. 

 

w sprawie okre ślenia tygodniowego obowi ązkowego wymiaru zaj ęć nauczycieli realizuj ących  

w ramach stosunku pracy obowi ązki okre ślone dla stanowiska o ró Ŝnym tygodniowym obowi ązkowym  

wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logope dów, doradców   zawodowych zatrudnionych w pełnym 

wymiarze w szkołach prowadzonych przez gmin ę Rychliki. 

 
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 1, 2 i 3 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; Dz. U. z 2007 r. Nr 17,  
poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102,  
poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, 
poz. 1821; Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917 oraz Dz. U.  
z 2009 r. Nr 1, poz. 1) – Rada Gminy Rychliki uchwała, co 
następuje: 
 

§ 1. Określa się tygodniowy, obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych, w pełnym wymiarze zajęć, według 
poniŜszych norm: 
 

Lp. STANOWISKO 
Obowiązkowy 

tygodniowy wymiar 
godzin 

 
1 

 
Nauczyciele wspomagający, posiadający 
specjalne przygotowanie pedagogiczne do 
pracy w przedszkolu ogólnodostępnym z 
oddziałami integracyjnymi 
 

25 

 
2 

 
Nauczyciele wspomagający, posiadający 
specjalne przygotowanie pedagogiczne do 
pracy w szkole ogólnodostępnej z 
oddziałami integracyjnymi 
 

20 

 
3 

 
Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, 
doradcy zawodowi 
 

20 

 
§ 2. 1. Określa się tygodniowo obowiązkowy wymiar 

godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym 
wymiarze czasu pracy realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach 
i przedszkolu, w następujący sposób: 
 
  a) Wymiar etatu nauczycieli stanowić będzie suma ilorazów 

liczby realizowanych tygodniowo godzin pracy na danym 
stanowisku, co obrazuje następujący wzór: 
WE= a/A + b/B (…), 
gdzie: 
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- a, b (…) - to liczba godzin zajęć przydzielonych 
nauczycielowi zgodnie z arkuszem organizacyjnym, 

- A, B (…) – to liczba godzin tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć dla poszczególnych 
stanowisk dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych, 

- WE - wymiar etatu nauczyciela. 
 
  b) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

nauczycieli stanowić będzie iloraz łącznej liczby 
przepracowanych godzin przez nauczyciela i wymiaru 
etatu tego nauczyciela (a + b)/ WE; 
gdzie: 
- a, b …. - to liczba godzin zajęć przydzielonych 

nauczycielowi, 
- WE – to wymiar etatu nauczyciela. 

 
  c) w przypadku, gdy uzyskany wynik ilości godzin 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
stanowić będzie liczbę nie naleŜącą do liczb 
naturalnych, uzyskany tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć nauczyciela zaokrągla się w ten 
sposób, Ŝe czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co 
najmniej 0,5 godziny i więcej zaokrągla się w górę do 
pełnej godziny, 

 
  d) wszystkie godziny realizowane przez nauczycieli, 

powyŜej ustalonego tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin, o których mowa w ust. 1 stanowić 
będą godziny ponadwymiarowe dla nowo obliczonego 
pensum. 

 
§ 3. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz 

nauczycielowi, pełniącemu inne stanowisko kierownicze w 
szkole, a takŜe nauczycielowi, który obowiązki 
kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu 
powierzono stanowisko kierownicze, obniŜa się 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych o liczbę 
godzin zajęć stanowiącą róŜnicę między obowiązującym 
nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem 
określonym w poniŜszej tabeli: 
 

Lp. STANOWISKO 
Tygodniowy 
wymiar zajęć 

 
1. 

 
Dyrektor przedszkola/ szkoły/ gimnazjum do 
4 oddziałów 
5-10 oddziałów 
11-16 oddziałów 
powyŜej 16 oddziałów 
 

 
 

5 
4 
3 
2 

 
2. 

 
Dyrektor Zespołu Szkół 
 

 
0 

 
3. 

 
Wicedyrektor szkoły/ gimnazjum/ zespołu szkół 
 

 
5 godzin 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Rychliki. 
 

§ 5. Traci moc uchwała Nr VII/40/2007 Rady Gminy 
Rychliki z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru zniŜek oraz tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 
nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych 
przez gminę Rychliki. 
 

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

Mieczysław Szczotka 
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UCHWAŁA Nr VI/46/2009 

Rady Gminy Rychliki 

z dnia 28 wrze śnia 2009 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Rychli ki. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23,  
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80,  
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102,  
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;  
z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;  
z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;  
z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223,  
poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420), w związku z § 80 
Statutu Gminy Rychliki (Dziennik Urzędowy Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z 2003 roku Nr 72, poz. 1077,  
Nr 120, poz. 1591; z 2005 roku Nr 31, poz. 461,  
Nr 101, poz. 1365; z 2007 roku Nr 195, poz. 2486;  
z 2008 roku Nr 70, poz. 1350; z 2009 roku Nr 64,  
poz. 1019) - Rada Gminy Rychliki uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W Statucie Gminy Rychliki uchwalonego uchwałą 
Nr I/5/2003 Rady Gminy Rychliki z dnia 31 marca  
2003 roku (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-
Mazurskiego z 2003 roku Nr 72, poz. 1077 z późniejszymi 
zmianami) wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. W Rozdziale IV: 
 
  1) § 53 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec 
wójta dotyczące ustalenia wynagrodzenia wykonuje rada 
gminy a związane z nawiązaniem i rozwiązaniem 
stosunku pracy wykonuje jej przewodniczący .” 

 
  2) w § 63 pkt 1 podp. 2 wykreśla się zapis „sekretarz gminy”. 
 

2. W załączniku Nr 2 do Statutu Gminy Rychliki 
uchwalonego uchwałą Nr I/5/2003 Rady Gminy Rychliki  
z dnia 31 marca 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz.  
z 2003 roku Nr 72, poz. 1077, z późniejszymi zmianami) w 
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wykazie jednostek organizacyjnych Gminy Rychliki dodaje 
się pkt 5 w brzmieniu: 
 
„5. Szkoła Podstawowa w Jelonkach.” 
 

3. Ilekroć w statucie występuje zapis „ustawa z dnia  
22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych  
(Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)”, 

zastępuje się go na „ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku 
o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458). 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

Mieczysław Szczotka 
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UCHWAŁA Nr XXXIX/288/09 

Rady Miejskiej w Dobrym Mie ście 

z dnia 1 pa ździernika 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego fragmentu  

miasta Dobre Miasto w rejonie ulic Grudzi ądzka i Łu Ŝycka. 

 
Na podstawie 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, 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 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) 
 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, 
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r.  
Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237; Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska w Dobrym 
Mieście uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie 
ulic Grudziądzka i ŁuŜycka, zwany dalej „planem”. 
 

2. Ustalenia planu stanowią treść uchwały. 
 

§ 2. 1. Granice planu określa uchwała Nr XV/89/07 
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 15 listopada 
2007 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulic Grudziądzka 
i ŁuŜycka. 
 

2. Rysunek planu, sporządzony na mapie zasadniczej 
w skali 1:1000, stanowi załącznik Nr 1 do uchwały, 
obowiązujący w następującym zakresie ustaleń planu: 
 
  a) granic planu, 
 
  b) linii rozgraniczających tereny o róŜnym przeznaczeniu 

i zasadach zagospodarowania, 
 
  c) nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 
  d) oznaczeń przeznaczenia terenów na cele: MU – 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej, ZI – zieleni 
izolacyjnej, ZP – zieleni parkowej, ZU – zieleni 

urządzonej, KD – dróg publicznych, KD(J)- komunikacji 
pieszo jezdnej. 

 
3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu stanowi załącznik Nr 2 do uchwały. 
 

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleŜą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej 
uchwały. 
 

5. Stwierdzenie zgodności planu ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Dobre Miasto, stanowi załącznik  
Nr 4 do niniejszej uchwały. 
 

6. Wskazane na rysunku planu sieci infrastruktury 
technicznej stanowią treści informacyjne planu. 
 

§ 3. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów: 
 

Oznaczenie terenu Przeznaczenie terenu na cele: 
1MU, 2MU, 3MU, 4MU, 

5MU, 6MU, 7MU zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

1ZI zieleni izolacyjnej 
1ZP zieleni parkowej 
1ZU zieleni urządzonej 

1KD, 2KD, 3KD, 4KD, 5KD dróg publicznych 
1KD(J), 2KD(J) komunikacji pieszo-jezdnej 

 
§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego: 
 

1. W granicach planu zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego ustala się poprzez: 
 
  a) lokalizacje zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz 

zieleni parkowej i układu komunikacyjnego, 
dostosowane do warunków ekofizjograficznych terenu 
w celu ochrony walorów przyrodniczych i terenowych, 

 
  b) zasady kształtowania zabudowy i podziału terenu na 

działki budowlane, w tym ustaleń nieprzekraczalnych 
linii zabudowy. 
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2. W granicach planu tereny dróg publicznych 
oznaczonych w rysunku planu symbolem 1KD, 2KD, 3KD, 
4KD, 5KD stanowią tereny lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, o których mowa w przepisach art. 2 pkt 5 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego. 
 

1. Zadrzewienia oznaczone na rysunku planu podlegają 
ochronie z tytułu przepisów o ochronie przyrody. 
 

2. W granicach planu dla terenu oznaczonego 
symbolem: 1ZP wprowadza się zakaz zabudowy terenu 
obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót 
budowlanych za wyjątkiem: 
 
  a) sieci uzbrojenia terenu i urządzeń infrastruktury technicznej; 
 
  b) ciągów spacerowych; 
 
  c) obiektów małej architektury; 
 
  d) terenowych obiektów sportowych. 
 

3. W granicach planu wskazuje się (odpowiednio) w 
odniesieniu do poziomu hałasu następujące rodzaje 
terenów, o których mowa w przepisach prawa ochrony 
środowiska: 
 
  a) pod zabudowę mieszkaniowo-usługową – tereny 

oznaczone symbolami: 1MU, 2MU, 3MU, 4MU, 5MU, 
6MU, 7MU. 

 
4. W granicach planu tereny podmokłe oraz oczka 

wodne naleŜy pozostawić w stanie naturalnym. 
 

§ 6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy: 
 

Oznacze
nie terenu Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

1MU, 
2MU, 
3MU, 
4MU, 
5MU, 
6MU, 
7MU 

 
 

1. Budynki mieszkalno-usługowe naleŜy kształtować 
jako jednorodzinne szeregowe: 
 
a) o wysokości trzech kondygnacji nadziemnych z 

trzecią kondygnacją w poddaszu uŜytkowym w 
przypadku zastosowania dachu wielospadowego o 
kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny 
przekroju poziomego budynku w przedziale 35°-45° 

b) o wysokości dwóch kondygnacji nadziemnych w 
przypadku zastosowania dachu płaskiego. 

 
2. Ustala się moŜliwość kształtowania zabudowy w 
układzie ciągłych pierzei ulicznych. 
 
3. Usługi nieuciąŜliwe przewiduje się jako wbudowane w 
parterze budynków mieszkalnych. Dopuszcza się 
lokalizację usług w wydzielonej kubaturze budynku. 
 
4. W granicach działek budowlanych zezwala się na 
budowę jednego budynku garaŜowego lub gospodarczo-
garaŜowego w jednej bryle z zabudową mieszkaniowo-
usługową. 
 
5. W granicach oznaczonego terenu na kaŜdej z 
działek budowlanych: 
 
a) udział łącznej powierzchni zabudowy budynkiem 

mieszkalnym jednorodzinnym w powierzchni 
działki nie powinien przekroczyć wielkości 70%, 

 

 b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w powierzchni działki powinien wynosić 20%. 

 
6. Na kaŜdej z działek budowlanych minimalny 
udział powierzchni biologicznie czynnej w 
powierzchni działki powinien wynosić 20%. 
 
7. Ogrodzenia działek budowlanych naleŜy 
kształtować jako aŜurowe o maksymalnej wysokości 
150 cm od poziomu terenu, z wykluczeniem 
stosowania wypełnień z elementów betonowych i 
Ŝelbetowych. Zakazuje się wykonywania ogrodzeń 
od frontu działek budowlanych. 

1ZI 1. W granicach oznaczonego terenu nie zezwala się 
na budowę budynków. 

1ZU 1. W granicach oznaczonego terenu nie zezwala się 
na budowę budynków 
 
2. Ustala się moŜliwość lokalizacji placu zabaw, w tym: 
 
a) piaskownic, 
b) terenowych obiektów sportowych stanowiących 

budowle według prawa budowlanego, 
c) obiektów małej architektury. 
 

1ZP 1. W granicach oznaczonego terenu nie zezwala się 
na budowę budynków. 
2. Ustala się moŜliwość lokalizacji terenowych 
obiektów sportowych, stanowiących budowle według 
prawa budowlanego. 

 
Nieustalone w planie warunki zabudowy regulują 
(odpowiednio) właściwe przepisy budowlane. 
 

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad podziału terenu na 
działki budowlane. 
 
Podział terenu na działki budowlane powinien spełniać 
warunki określone przepisami ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, z zachowaniem następujących zasad: 
 
  a) minimalna szerokość działki - 8,40 m, 
 
  b) minimalna powierzchnia działki dla zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej – 220 m2. 
 

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej. 
 

1. Drogi i ciągi komunikacyjne. 
 

Oznaczenie 
terenu Funkcja komunikacyjna 

Szerokość pasa 
drogowego w liniach 
rozgraniczających 

5KD droga publiczna wojewódzka 30m 
1KD, 3KD drogi publiczne gminne 12 m 

2KD droga publiczna gminna 15 m 
4KD droga publiczna gminna 20 m 

1KD(J) ciąg pieszo-jezdny 20 m 
2KD(J) ciąg pieszo-jezdny 5 m 

 
2. W granicach planu dla terenów przyległych do drogi 

wojewódzkiej nr 530 ustala się obsługę komunikacyjną 
poprzez: drogi dojazdowe bez bezpośredniego dostępu 
do w/w drogi wojewódzkiej. 
 

3. W przypadku budowy sieci gazowych naleŜy 
wykonać je na warunkach określonych właściwymi 
przepisami odrębnymi z zachowaniem normatywnych 
odległości projektowanych urządzeń i obiektów. Sieć 
gazową lokalizować w pasach zieleni bądź w ciągach 
pieszych. 
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4. W granicach planu: 
 
  a) budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 

naleŜy realizować w liniach rozgraniczających pasów 
drogowych. Dopuszcza się realizację w/w sieci 
i urządzeń w działkach budowlanych, 

 
  b) zabudowa budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi 

powinna mieć zapewnioną moŜliwość przyłączenia do 
sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
i elektroenergetycznej rozdzielczej NN, 

 
  c) zaopatrzenie w ciepło naleŜy zrealizować  

z indywidualnych źródeł ciepła z wykluczeniem 
stosowania paliw wysokoemisyjnych (tj. węgla 
kamiennego, węgla brunatnego, koksu), z zewnętrznych 
sieci gazowych, o ile pozwalają na to właściwe przepisy 
szczególne, lub z miejskiej sieci cieplnej, 

 
  d) wody opadowe naleŜy odprowadzić na teren 

nieutwardzony działek budowlanych, bądź ująć w 
system kanalizacji deszczowej wyposaŜonej 
w niezbędne urządzenia podczyszczające 
(alternatywnie zezwala się na inne rozwiązania 
zgodne z warunkami określonymi przepisami prawa 
wodnego i budowlanego). 

 
5. Zasady przyłączeń, o których mowa w punktach:  

2, 3b naleŜy określić w stosownych warunkach 
technicznych, wydawanych na podstawie właściwych 
przepisów odrębnych. 
 

6. W robotach budowlanych elektroenergetycznych 
naleŜy skablować sieci i przyłączenia elektroenergetyczne. 
 

7. Dopuszcza się lokalizację urządzeń 
elektroenergetycznych (stacji transformatorowej 15/0,4kV) 
wraz z wydzieleniem pasów technicznych pod urządzenia 
energetyczne w liniach rozgraniczających pasów drogowych. 
 

8. W przypadku wystąpienia kolizji istniejących 
urządzeń elektroenergetycznych z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu naleŜy je przebudować po 
nowej trasie lub dostosować do wymogów określonych 
przepisami odrębnymi. O określenie warunków 
przebudowy kolizji naleŜy wystąpić do właściwego 
operatora sieci. 
 

9. Lokalizacja obiektów budowlanych w stosunku do 
istniejących i nowoprojektowanych urządzeń 
energetycznych moŜe być realizowana z uwzględnieniem 
odległości wynikających z odrębnych norm i przepisów. W 
miejscach lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych 
(sieci infrastruktury technicznej) zabrania się nasadzania 
drzew i krzewów, wznoszenia budowli oraz budowy 
ogrodzeń. 
 

10. Zaopatrzenie w wodę naleŜy zrealizować z 
miejskiej sieci wodociągowej. 
 

11. Ścieki z terenu w granicach planu naleŜy 
odprowadzić do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, z 

przesyłem ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków. Nie 
zezwala się na stosowanie zbiorników bezodpływowych 
na ścieki. 
 

12. Linie telekomunikacyjne w granicach planu naleŜy 
projektować jako podziemne z rozprowadzeniem  
w terenach przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne. 
Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod 
zabudowę. 
 

13. Gromadzenie odpadów stałych – zgodnie  
z zasadami określonymi w gminnym programie 
gospodarki odpadami – nie dopuszcza się utylizacji i 
składowania odpadów w granicach własnych działki. 
 

14. W granicach planu ustala się następujące 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, naleŜące 
do zadań własnych gminy: 
 
  a) roboty budowlane sieci i urządzeń wodociągowych, 
 
  b) roboty budowlane sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej, 
 
  c) roboty budowlane sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, 
 
w obszarach oznaczonych symbolami 4KD, 1KD(J) i 2KD(J). 
 

15. W granicach planu inwestycje w obszarze 
oznaczonym symbolem 5KD stanowią ponadlokalny cel 
publiczny o znaczeniu wojewódzkim. 
 

§ 9. Ustalenia dotyczące stawek z tytułu art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
 

Oznaczenie terenu Stawka w % 
1MU 30 

2MU, 3MU, 4MU, 5MU, 6MU, 7MU 0 
1ZI 0 

1ZP, 0 
1ZU 0 

1KD 2KD, 3KD, 4KD, 5KD, 0 
1KD(J), 2KD(J) 0 

 
§ 10. W granicach planu tracą moc ustalenia i rysunek 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Dobre Miasto (uchwała Nr VI/28/98 Rady Miejskiej 
w Dobrym Mieście z dnia 30 grudnia 1998r.). 
 

§ 11. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Dobrego Miasta. 
 

§ 12. Uchwała wchodzi w Ŝycie po 30 dniach od daty 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Małgorzata Łańko 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXIX/288/09 
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście 
z dnia 1 października 2009 r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXIX/288/09 
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście 
z dnia 1 października 2009 r. 

 
dotyczy: rozstrzygnięcia uwag złoŜonych podczas wyłoŜenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu na podstawie  
art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 
 

Podczas wyłoŜenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
miasta Dobre Miasto w rejonie ulic Grudziądzka i ŁuŜycka nie wniesiono Ŝadnych uwag do projektu. 
 
 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXXIX/288/09 
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście 
z dnia 1 października 2009 r. 

 
dotyczy: rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŜą 
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych 
 

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, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237; Nr 220,  
poz. 1413), art. 7 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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 2007r. 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) i art. 167, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia  
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420,  
z 2006 r., Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832;  
z 2007 r., Dz. U. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560; z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1112,  
Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370; Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Dz. U. Nr 19, poz. 100; Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), 
Rada Miejska w Dobrym Mieście rozstrzyga, co następuje: 

 

Lp. 
INWESTYCJE Z ZAKRESU  

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

SPOSÓB REALIZACJI ZASADY FINANSOWANIA 

Forma: 
1 - zadania 

krótkookresowe 
2 - zadania wieloletnie 

Tryb zamówień 

Odpowiedzialni za 
realizację i 

współpracujący: 
1 - wójt, burmistrz, 

prezydent 
2 - wykonawca 

3 - pracownik urzędu, 
właściwy do spraw 

infrastruktury 
4 - inne (podać kto) 

Prognozowane źródła 
finansowania 

1 - dochody własne 
2 - dotacje 

3 - kredyty, poŜyczki 
komercyjne 

4 - kredyty, poŜyczki 
preferencyjne 
5 - obligacje 
komunalne 

6 - prywatyzacja 
majątku 

komunalnego 
7 - nadwyŜki budŜetu  

z lat poprzednich 
8 - inne (podać jakie) 

Potencjalny udział 
innych Inwestorów w 
finansowaniu zadania 

(% w stosunku do 
prognozowanych 

nakładów) 
1 - właściciele 
nieruchomości 
2 - fundacje i 
organizacje 

3 - inwestorzy zewnętrzni 
4 - inne (podać kto) 

1. DROGI 
PUBLICZNE 

WYKUP TERENÓW - - - - - 
2. BUDOWA 2 nieograniczony 3 1, 2, 4, 8 (środki UE) - 
3. 

POZOSTAŁE 

WODOCIĄGI 2 Nieograniczony 2 - ZUW Sp. z o.o. 1, 2, 4, 8 (środki UE) 1 
4. KANALIZACJA 2 Nieograniczony 2 – ZUW Sp. z o. o. 1, 2, 4, 8 (środki UE) 1 
5. GOSPODARKA ODPADAMI 2 - 2 – ZGK Sp. z o. o. 1, 2, 4, 8 (środki UE) 1 
6. ELEKTROENERGETYKA 2 - 2 - - 
7. GAZOWNICTWO 2 - 2 - - 

 
 

Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XXXIX/288/09 
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście 
z dnia 1 października 2009 r. 

 
dotyczy: Stwierdzenia zgodności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre 
Miasto w rejonie ulic Grudziądzka i ŁuŜycka ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Dobre Miasto 
 

W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237; Nr 220,  
poz. 1413) stwierdza się, Ŝe rozwiązania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre 
Miasto w rejonie ulic Grudziądzka i ŁuŜycka są zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Dobre Miasto. 
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UCHWAŁA Nr XXXIX/290/09 

Rady Miejskiej w Dobrym Mie ście 

z dnia 1 pa ździernika 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zago spodarowania przestrzennego zespołu zabudowy 

mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Garnizonowej i Jeziora ńskiej w Dobrym Mie ście  

(teren przy ul. Kopernika w s ąsiedztwie szkoły). 

 
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, zmiany: Dz. U. z 2004 
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz. U. z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45,  
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, Dz. U. z 2007 r., Nr 127,  
poz. 880 oraz Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) i 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, zmiany:  
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, 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) Rada Miejska w Dobrym Mieście, po stwierdzeniu 
zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobre 
Miasto” uchwala, co następuje: 
 

Rozdział 1 
USTALENIA WSTĘPNE 

 
§ 1. 1. Uchwala się zmiany w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy 
mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Garnizonowej i 
Jeziorańskiej w Dobrym Mieście (teren przy ul. Kopernika 
w sąsiedztwie szkoły). 

 
2. Granice planu określa uchwała Nr XXI/129/08 Rady 

Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 2 kwietnia 2008 roku  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic 
Garnizonowej i Jeziorańskiej w Dobrym Mieście. 
 

3. Uchwalany plan jest zmianą, w części objętej 
niniejszą uchwałą, miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej 
w rejonie ulic Garnizonowej i Jeziorańskiej w Dobrym 
Mieście uchwalonego uchwałą Nr XII/104/99 Rady 
Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 31 sierpnia 1999 r., 
opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego Nr 66, poz. 1102 z dnia  
8 października 1999 r. 
 

4. Traci moc, w części objętą niniejszą uchwałą, 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic 
Garnizonowej i Jeziorańskiej w Dobrym Mieście 
uchwalony uchwałą Nr XII/104/99 Rady Miejskiej w 
Dobrym Mieście z dnia 31 sierpnia 1999 r., (Dz. Urz. Woj. 
Warm.-Maz. Nr 66, poz. 1102). 

 
5. Obszar planu obejmuje część działek o nr: 13/22, 

104/2, 11/8 i zajmuje powierzchnię 0,34 ha. 
 

§ 2. 1. Integralnymi częściami uchwały są: 
 
  1) załącznik Nr 1 do uchwały zawierający rysunek planu 

na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500  
(do publikacji rysunek został zmniejszony); 

 
  2) załącznik Nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcia 

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu 
i rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych  
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŜą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych. 

 
2. Rysunek planu obowiązuje w następującym zakresie: 

 
  1) oznaczenia ściśle określone i obowiązujące: 
 

a) granice obszaru opracowania planu, 
b) linie rozgraniczające tereny o róŜnych funkcjach 

lub zasadach zagospodarowania, 
c) określenie przeznaczenia terenów odpowiednio U - 

teren zabudowy usługowej, ZZ – teren zieleni 
urządzonej, 

d) oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy; 
 
  2) oznaczenia nie wymienione w punkcie 1 są 

orientacyjne lub pełnią funkcję informacyjną, jak np.: 
orientacyjny przebieg ciągu pieszego. 

 
§ 3. Określenia uŜyte w tekście niniejszej uchwały lub 

na rysunku planu zdefiniowano w następujący sposób: 
 
  1) powierzchnia biologicznie czynna – naleŜy przez to 

rozumieć definicję zawartą w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

 
  2) nieprzekraczalna linia zabudowy – naleŜy przez to 

rozumieć linię ograniczenia zabudowy oznaczającą 
zakaz przekroczenia przez nadziemne kubaturowe 
części obiektu; zezwala się na jej przekroczenie przez 
niekubaturowe części obiektu jak np. podesty, 
pochylnie, schody zewnętrzne, balkony, loggie, tarasy, 
gzymsy o nie więcej niŜ 1,0 m od lica budynku; 

 
  3) lokalizacja – oznacza wprowadzenie nowych funkcji, 

obiektów i zagospodarowania na danym terenie, 
zgodnie z zasadami określonymi dla tego terenu; 
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  4) wysokość budynku – naleŜy przez to rozumieć 
odległość mierzoną od poziomu posadowienia parteru 
do najwyŜszego punktu dachu; 

 
  5) kondygnacja – naleŜy przez to rozumieć kondygnację 

nadziemną zgodnie z definicję zawartą w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie; 

 
  6) teren – naleŜy przez to rozumieć część obszaru objętego 

planem o określonym w planie przeznaczeniu, 
wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
oraz oznaczonym jednym symbolem; 

 
  7) usługi nieuciąŜliwe – naleŜy przez to rozumieć usługi 

niewymienione w § 1 i § 2 Rozporządzenia w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

 
  8) obiekty małej architektury – naleŜy przez to rozumieć 

definicję zawartą w Prawie budowlanym; 
 
  9) reklama (tablica reklamowa) – naleŜy przez to rozumieć 

grafikę na materialnym podłoŜu, umieszczoną na 
ścianach budynków lub nieaŜurowych częściach 
ogrodzeń tj. bez wolnostojącej konstrukcji nośnej; 

 
10) nośnik reklamowy – naleŜy przez to rozumieć obiekt 

składający się z samonośnej konstrukcji oraz 
płaszczyzny ekspozycyjnej (np. w formie tablicy), 
którego funkcją jest prezentacja reklam; 

 
11) szyld - naleŜy przez to rozumieć zewnętrzne 

oznaczenie stałego miejsca wykonywania przez 
przedsiębiorcę działalności gospodarczej, zawierające 
oznaczenie przedsiębiorcy. 

 
Rozdział 2 

USTALENIA OGÓLNE DOTYCZ ĄCE CAŁEGO 
OBSZARU OBJ ĘTEGO ZMIANA PLANU 

MIEJSCOWEGO 
 

§ 4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów 
oznaczonych na rysunku planu: 

 
Oznaczenia terenów Przeznaczenie terenów 

U Teren zabudowy usługowej 
ZZ Teren zieleni urządzonej 

 
§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego określają ustalenia szczegółowe zawarte 
w Rozdziale 3 oraz  na załączniku Nr 1 (rysunek planu). 
 

§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
 

1. Przy zagospodarowaniu obszaru objętego planem 
ustala się kompleksowe rozwiązanie spraw gospodarki 
wodno-ściekowej i usuwania odpadów w celu uniknięcia 
zagroŜeń dla środowiska. 
 

2. W zabudowie i zagospodarowaniu obszaru naleŜy 
uwzględnić potrzeby w zakresie ochrony powietrza i gleby, 
ochrony przed hałasem, wibracjami i polami 
elektromagnetycznymi wynikające z przepisów odrębnych. 
 

3. Na obszarze objętym planem projektuje się teren 
zieleni oraz zapewnia się znaczący udział powierzchni 
biologicznie czynnej dla terenu usługowego. 
 

4. Ustala się nakaz zachowania istniejącego 
ukształtowania rzeźby terenu, zezwala się jedynie na zmiany 
ukształtowania terenu  wynikające z posadowienia budynku. 
 

5. Ustala się zakaz stosowania ŜuŜla oraz mas 
bitumicznych do utwardzenia nawierzchni. 
 

6. Na obszarze objętym planem nie wskazuje się 
terenów podlegających ograniczeniom dopuszczalnego 
poziomu hałasu z tytułu przepisów ochrony środowiska. 
 

7. Szczegółowe zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego dla poszczególnych terenów 
wyznaczonych w planie, określa się w Rozdziale 3. 
 

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – nie ustala się; 
na obszarze objętym planem nie występują obiekty objęte 
formami ochrony, o których mowa w ustawie o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. 
 

§ 8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
 
1. Na obszarze objętym planem występuje 

ogólnodostępny teren zieleni urządzonej oznaczony 
symbolem ZZ. 
 

2. Zasady kształtowani przestrzeni publicznych określa 
się w ustaleniach szczegółowych zawartych w Rozdziale 3. 
 

§ 9. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenów określa się w ustaleniach 
szczegółowych, zawartych w Rozdziale 3. 
 

§ 10. Sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów - nie występują. 
 

§ 11. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości; 
 

1. Na obszarze objętym planem nie określa się zasad 
scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu Ustawy o 
gospodarce nieruchomościami. 
 

2. Zasady podziału nieruchomości na tereny o róŜnym 
przeznaczeniu i sposobach zagospodarowania określone 
są na załączniku Nr 1 (rysunek planu). 
 

§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uŜytkowaniu: 
 

1. Nie zezwala się na lokalizację obiektów słuŜących 
innym funkcjom niŜ, odpowiednio, zabudowa usługowa na 
terenie U oraz zieleń urządzona na terenie ZZ wraz z 
obiektami towarzyszącymi w/w funkcjom, zgodnie z 
oznaczeniami na załączniku Nr 1 (rysunek planu). 

 
2. Inne warunki i ograniczenia zawarte są w 

pozostałych ustaleniach planu. 
 

§ 13. Zasady obsługi komunikacyjnej obszaru: 
 

1. Powiązanie obszaru objętego planem  
z zewnętrznym układem komunikacyjnym: drogą 
publiczną - ul. Kopernika, poprzez sąsiadującą z terenem 
planu od północy drogę wewnętrzną. 
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2. W zagospodarowaniu terenu oznaczonego 

symbolem U naleŜy uwzględnić nie mniej niŜ 10 miejsc 
postojowych. 
 

§ 14. Zasady budowy sieci infrastruktury technicznej w 
zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, 
odprowadzenia wód opadowych, zaopatrzenia w energię 
elektryczną, telekomunikację, gaz, ciepło oraz usuwanie 
odpadów stałych. 
 

1. Ustala się zasady zaopatrzenia w wodę: 
 
  1) z istniejącej sieci wodociągowej przesyłowej 

zlokalizowanej wzdłuŜ ul. Kopernika poza obszarem 
objętym planem; nie zezwala się na rozwiązania 
przejściowe; 

 
  2) na sieci przewiduje się hydranty p-poŜ. zgodnie z 

obowiązującą normą p-poŜ. 
 

2. Ustala się zasady odprowadzenie ścieków: 
 
  1) ustala się obowiązek skanalizowania wszystkich 

obiektów, w których powstają ścieki, do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej; 

 
  2) zakazuje się stosowania na przedmiotowym obszarze 

indywidualnych sposobów utylizacji lub usuwania 
ścieków, w tym zbiorników bezodpływowych i 
oczyszczalni lokalnych. 

 
3. Ustala się zasady odprowadzenia wód opadowych – 

do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika. 
 

4. Ustala się zasady zaopatrzenie w energię 
elektryczną - zasilanie terenów w energię elektryczną ze 
stacji transformatorowej zlokalizowanej poza obszarem 
objętym planem, poprzez projektowane na obszarze 
opracowania kable elektroenergetyczne. 
 

5. Ustala się zasady zaopatrzenia w infrastrukturę 
telekomunikacyjną: 
 
  1) ustala się podziemne prowadzenie projektowanej sieci 

telekomunikacyjnej; 
 
  2) zezwala się na lokalizację sieci i urządzeń 

infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach 
przeznaczonych pod zabudowę; 

 
  3) w przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami 

telekomunikacyjnymi naleŜy je przebudować; 
 
  4) podłączenie do sieci telekomunikacyjnej - zgodnie z 

warunkami zarządcy sieci. 
 

6. Ustala się zasady zaopatrzenia w gaz: 
 
  1) ustala się zaopatrzenie w gaz z istniejącej miejskiej 

sieci gazowej; 
 
  2) przyłączenie do sieci gazowej na warunkach 

technicznych określonych przez operatora sieci; 
 
  3) zezwala się na przebudowę sieci gazowej z 

kolidującymi obiektami na koszt inwestora na 
warunkach podanych przez operatora sieci; 

 

  4) sieci i urządzenia gazowe powinny być realizowane 
zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe. 

 
7. Ustala się zasady zaopatrzenia w ciepło: 

 
  1) ustala się zastosowanie źródeł indywidualnych; 
 
  2) nakazuje się stosowanie technologii niskoemisyjnych 

oraz dopuszczonych prawnie źródeł odnawialnych. 
 

8. Usuwanie odpadów stałych - ustala się wprowadzenie 
rozwiązań stosowanych na terenie całej gminy. 
 

Rozdział 3 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW 
OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM 

 
§ 15. 1. Ustalenia szczegółowe obowiązują łącznie z 

ustaleniami ogólnymi zawartymi w Rozdziale 2 niniejszej 
uchwały. 

 
2. Ustalenia szczegółowe regulują zasady ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczegółowe 
zasady lokalizacji zabudowy, parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w 
odniesieniu do poszczególnych terenów. 
 

§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem U 
 

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe zgodnie z § 4 
– teren zabudowy usługowej. 
 

2. W ramach przeznaczenia podstawowego ustala się 
na działce budowlanej lokalizację jednego budynku 
usługowego wraz z obiektami małej architektury oraz z 
zielenią towarzyszącą. 
 

3. Ustala się lokalizację wyłącznie usług 
nieuciąŜliwych, w zakresie usług podstawowych. 
 

4. Ustala się powierzchnię zabudowy nie więcej niŜ 
40% powierzchni działki budowlanej. 
 

5. Ustala się powierzchnię biologicznie czynną nie 
mniej niŜ 30% powierzchni działki budowlanej. 
 

6. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
oznaczone na załączniku Nr 1 (rysunek planu). 
 

7. Ustala się następujące parametry budynku: 
 
  a) poziom posadowienia parteru - nie więcej niŜ 0,6 m, w 

odniesieniu do najwyŜszego punktu istniejącego 
poziomu terenu na obrysie budynku, 

 
  b) wysokość budynku – nie wyŜej niŜ 9 m od poziomu 

posadowienia parteru do najwyŜszego punktu dachu, 
nie więcej niŜ dwie kondygnacje nadziemne w tym 
poddasze uŜytkowe przy dachu stromym, 

 
  c) geometria dachu – dach płaski lub dach stromy. Dla 

dachu stromego następujące parametry: dwuspadowy, 
symetryczny, o kącie nachylenia połaci dachowych  
do 400, pokrycie dachówką ceramiczną lub 
materiałami o podobnym wyglądzie, w naturalnym 
kolorze dachówki ceramicznej. 
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8. Na przedmiotowym terenie zezwala się na 

lokalizację reklam oraz szyldów o łącznej powierzchni 
ekspozycji nie przekraczającej 10 m2, wyłącznie na 
budynku. 
 

9. Na przedmiotowym terenie zezwala się na 
lokalizację jednego nośnika reklamowego o następujących 
parametrach: 
 
  a) powierzchnia ekspozycji do 4 m2, przy czym 

powierzchni dwustronnych nie sumuje się, traktując je 
jako znaki dwustronne, 

 
  b) wysokość od poziomu terenu, łącznie z płaszczyzną 

ekspozycji - do 5 m,. 
 

10. Ustala się charakter projektowanej zieleni w 
postaci izolujących nasadzeń drzew i krzewów wzdłuŜ 
północnej i południowej granicy obszaru oraz powierzchni 
trawiastych z grupami drzew i krzewów. 

 
11. Ustala się w ramach zagospodarowania terenu 

lokalizację ciągu pieszego o szerokości nie mniejszej  
niŜ 3 m (orientacyjny przebieg na rysunku planu). 
 

§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: ZZ 
 

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu 
zgodnie z § 4 – teren zieleni urządzonej. 
 

2. Ustala się charakter zagospodarowania i 
funkcjonowania terenu jako ogólnodostępnego z ciągiem 
pieszym, z obiektami małej architektury oraz z urządzoną 
zielenią. 
 

3. Ustala się udział powierzchni biologicznie czynnej w 
powierzchni terenu nie mniej niŜ 70%. 
 

4. Ustala się charakter projektowanej zieleni w postaci 
izolujących nasadzeń drzew i krzewów wzdłuŜ granic 
terenu. 
 

5. Ustala się w ramach zagospodarowania terenu 
lokalizację ciągu pieszego o szerokości nie mniejszej  
niŜ 3 m (orientacyjny przebieg na rysunku planu). 
 

6. Zezwala się na prowadzenie podziemnych sieci 
uzbrojenia pod projektowanym ciągiem pieszym. 

 
7. Na przedmiotowym terenie ustala się zakaz 

lokalizacji reklam, szyldów oraz nośników reklamowych. 
 

8. Nie zezwala się na wprowadzanie na 
przedmiotowym terenie zabudowy oraz funkcji innych, niŜ 
określone w niniejszym paragrafie. 
 

Rozdział 4 
USTALENIA KOŃCOWE 

 
§ 18. Na obszarze objętym planem nie występują 

inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, naleŜące 
do zadań własnych gminy. 
 

§ 19. Inwestycjami celu publicznego na obszarze objętym 
planem jest realizacja zagospodarowania terenu ZZ. 
 

§ 20. Ustala się sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenów: 
 

1. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z 
planem utrzymuje się dotychczasowe uŜytkowanie terenu. 
 

2. Wprowadza się zakaz lokalizowania tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 
 

3. Wprowadza się zakaz sytuowania tymczasowych 
obiektów budowlanych z wyjątkiem zaplecza budowy na 
czas jej trwania. 
 

§ 21. Ustalenia dotyczące stawki procentowej, 
słuŜącej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
tereny w granicach opracowania planu są wyłączną 
własnością Gminy Dobre Miasto - przepisy art. 36 ust. 4 
nie mają zastosowania w sprawie. 
 

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Dobrego Miasta. 
 

§ 23. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od 
daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego i podlega publikacji na stronie 
internetowej Gminy Dobre Miasto. 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Małgorzata Łańko

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko?Mazurskiego Nr 166    Poz. 2320 
 

? 9781 ?

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXIX/290/09 
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście 
z dnia 1 października 2009 r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXIX/290/09 
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście 
z dnia 1 października 2009 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego 
zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej  
w rejonie ulic Garnizonowej i Jeziorańskiej  
w Dobrym Mieście (teren przy ul. Kopernika  
w sąsiedztwie szkoły). 

 
W związku z 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 ze zm.) Rada Miejska w Dobrym Mieście podejmuje następujące rozstrzygnięcia: 
 

I. W sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu. 
Stwierdza się, Ŝe w trakcie wyłoŜenia projektu planu do publicznego wglądu nie wpłynęły uwagi dotyczące projektu planu. 
 

II. W sprawie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŜą do 
zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 
 
Na terenie objętym planem nie występują inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, naleŜące do zadań własnych gminy. 
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UCHWAŁA Nr XXXIX/293/09 

Rady Miejskiej w Dobrym Mie ście 

z dnia 1 pa ździernika 2009 r. 

 

w sprawie nadania nazwy ulic na terenie miasta Dobr e Miasto. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  
z 2001 r. Dz. U. 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) Rada Miejska uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Dla zaprojektowanej ulicy połoŜonej na terenie 
miasta Dobre Miasto, oznaczonej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta 
Dobre Miasto w rejonie ulic Kościuszki, Grunwaldzkiej, 
Malczewskiego, Orła Białego, Saperów, Sowińskiego  
i Legionów zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/245/04 

Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29.12.2004 r. 
opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego Nr 15, poz. 278 z dnia 
16.02.2005 r. symbolem 06 KDW nadaje się nazwę: 
„Tadeusza Nalepy”. 
 

§ 2. PołoŜenie w/w ulicy określa załącznik Nr 1 i Nr 2. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Dobrego Miasta. 
 

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Małgorzata Łańko 
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do uchwały Nr XXXIX/293/09 
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście 
z dnia 1 października 2009 r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXIX/293/09 
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście 
z dnia 1 października 2009 r. 
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UCHWAŁA Nr XXXIX/294/09 

Rady Miejskiej w Dobrym Mie ście 

z dnia 1 pa ździernika 2009 r. 

 

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Dob re Miasto. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  
z 2001 r. Dz. U. 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) Rada Miejska uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Dla ulicy połoŜonej na terenie miasta Dobre 
Miasto, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 
obrębu nr 2 miasta numerami działek nr 275/20, nr 291/1, 

nr 292/2, nr 275/32 nadaje się nazwę: „Waldemara 
Milewicza”. 
 

§ 2. PołoŜenie w/w ulicy określa załącznik nr 1. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Dobrego Miasta. 
 

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

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Małgorzata Łańko 
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ZARZĄDZENIE Nr 36 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie 

z dnia 23 pa ździernika 2009 r. 

 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Jezioro Dłu gie”. 

 
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 Nr 151,  
poz. 1220, poz. 157, poz. 1241), zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. 1. Uznaje się za rezerwat przyrody „Jezioro 
Długie” obszar obejmujący cztery jeziora (Długie, 
Harcerskie, Bałtyn, Czarne) oraz obszar leśny o łącznej 
powierzchni 348,15 ha, połoŜony w gminie Łukta, powiat 
ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie, zwany 
dalej „rezerwatem”. 

 
2. Wokół północnych granic rezerwatu ustanawia się 

otulinę o powierzchni 47,98 ha. 
 

§ 2. Granice rezerwatu wraz z otuliną określa mapa w 
skali 1:20 000 stanowiąca załącznik do zarządzenia. 
 

§ 3. W skład rezerwatu wchodzi obszar wód 
obejmujących fragment rzeki Tabórzanki wraz z jeziorami: 
Długie, Harcerskie, Bałtyn, Czarne oraz lasów oznaczony 
jako oddziały leśne Nadleśnictwa Miłomłyn w leśnictwie 
Dragolice: 5 h, j, k, l; 6 f, g; 7 a, b, c, d; 19 d, f, g, h; 20 a, b, c, 
d, f, g, h, i, j, k; 21 a, c, d, f, g, h, i, j, k; 22 b, c, d, 27 a, b, c, d, 
f, g, h; 28 a, b, c, f; 29 i, j; 30 a, b, c, d, f, g, h, k, l, s, i, j, o, p; 
34 a; 35 a, b, c, d; 44 a, b, h, g oraz leśnictwie Sarni Dół:  
38 a, b, f, g, h, j, k; 39 a, b, a takŜe drogi oraz tereny pod 
liniami energetycznymi przebiegające przez ww. oddziały  
i pododdziały. 

 
§ 4. Celem ochrony rezerwatowej jest: 

 
  1) ochrona jedynej dobrze zachowanej w województwie 

warmińsko-mazurskim populacji reliktowego gatunku 
poryblinu jeziornego Isoëtes lacustris w Jeziorze 
Długim; 

 

  2) utrzymanie istniejących stosunków wodnych 
warunkujących trwałość ustabilizowanych siedlisk 
hydrogenicznych tego terenu wraz z ich ochroną 
(jezioro lobeliowe, jeziora dystroficzne, zarastające 
jezioro eutroficzne, torfowiska wysokie i przejściowe, 
brzezina bagienna, łęgi); 

 
  3) ochrona stanowisk chronionych i rzadkich gatunków 

roślin; 
 
  4) ochrona stanowisk chronionych i rzadkich gatunków 

zwierząt. 
 

§ 5. 1. Rodzaj rezerwatu przyrody określa się jako 
wodny (W) i leśny (L). 
 

2. Ze względu na dominujący przedmiot ochrony typ 
rezerwatu określa się jako florystyczny (PFl), podtyp roślin 
zarodnikowych (rz) oraz fitocenotyczny (Pfi), podtyp 
zbiorowisk leśnych (zl). 
 

3. Ze względu na główny typu ekosystemu, typ 
rezerwatu określa się jako róŜnych ekosystemów (EE), 
zaś podtyp lasów i wód (lw). 
 

§ 6. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem sprawuje 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie. 
 

§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 

 
p.o. Regionalnego Dyrektora  

Ochrony Środowiska 
Maria Mellin 
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ZARZĄDZENIE Nr 37 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie 

z dnia 29 pa ździernika 2009 r. 

 

w sprawie ustanowienia rezerwatu przyrody „Kwiecewo ”. 

 
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 
1220, poz. 157, poz. 1241), zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. 1. Uznaje się za rezerwat przyrody „Kwiecewo” 
obszar rozlewiska oraz przyległych do niego łąk 
i nieuŜytków o powierzchni 110 ha, połoŜony na południe 
od wsi Kwiecewo, w gminie Świątki, powiat olsztyński, 
województwo warmińsko-mazurskie, zwany dalej 
„rezerwatem”. 
  

2. Wokół północnych granic rezerwatu ustanawia się 
otulinę o powierzchni 271 ha. 
 

§ 2. Granice rezerwatu wraz z otuliną określa mapa w 
skali 1:20 000 stanowiąca załącznik do zarządzenia. 
 

§ 3. W skład rezerwatu wchodzą działki ewidencyjne 
nr: 219/10 (część działki oznaczona jako N – nieuŜytki 
oraz Ł – łąka), 561/40 (część działki oznaczona jako  
N – nieuŜytki oraz Ł – łąka), 214, 215, 216, 216/1 i 217. 
 

§ 4. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie 
rozlewiska stanowiącego ostoję lęgową oraz miejsce 
występowania licznych gatunków ptaków wodno-błotnych. 

 
§ 5. 1. Rodzaj rezerwatu określa się jako 

faunistyczny (Fn). 
 

2. Ze względu na dominujący przedmiot ochrony typ 
rezerwatu określa się jako faunistyczny (PFn), podtyp 
ptaków (pt). 
 

3. Ze względu na główny typ ekosystemu typ 
rezerwatu określa się jako róŜnych ekosystemów (EE), 
podtyp ekosystemów wodnych i nieleśnych (nw). 
 

§ 6. Organem sprawującym nadzór nad rezerwatem 
jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
w Olsztynie. 
 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

 
p.o. Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska 
Maria Mellin 
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Załącznik 
do Zarządzenia Nr 37 
Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Olsztynie 
z dnia 23 października 2009 r. 
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ZARZĄDZENIE Nr 38 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie 

z dnia 23 pa ździernika 2009 r. 

 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody„Polder S ątopy-Samulewo”. 

 
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,  
poz. 1220, poz. 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. 1. Uznaje się za rezerwat przyrody „Polder 
Sątopy-Samulewo” obszar rozlewiska oraz przyległych do 
niego łąk i nieuŜytków o powierzchni 333,30 ha połoŜony 
w gminie Bisztynek, powiat bartoszycki, województwo 
warmińsko-mazurskie, zwany dalej „rezerwatem”. 
 

2. Wokół północnych granic rezerwatu ustanawia się 
otulinę o powierzchni 793 ha. 
 

§ 2. Granice rezerwatu wraz z otuliną określa mapa w 
skali 1:20 000 stanowiąca załącznik do zarządzenia. 
 

§ 3. W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony 
jako działki ewidencyjne nr: 321, 339, 341 w obrębie 
Sątopy-Samulewo oraz nr 233 w obrębie Pleśno. 
 

§ 4. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie 
rozlewiska stanowiącego lęgowisko licznych gatunków 
ptaków wodno-błotnego oraz miejsce koncentracji ptaków 
w czasie jesiennych i wiosennych migracji. 

 
§ 5. 1. Rodzaj rezerwatu określa się jako faunistyczny (Fn). 

 
2. Ze względu na dominujący przedmiot ochrony typ 

rezerwatu określa się jako faunistyczny (PFn), podtyp 
ptaków (pt). 
 

3. Ze względu na główny typ ekosystemu typ 
rezerwatu określa się jako róŜnych ekosystemów (EE), 
podtyp ekosystemów wodnych i nieleśnych (nw). 
 

§ 6. Organem sprawującym nadzór nad rezerwatem 
jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 
Olsztynie. 
 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

p.o. Regionalnego Dyrektora  
Ochrony Środowiska 

Maria Mellin 
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Załącznik 
do Zarządzenia Nr 38 
Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Olsztynie 
z dnia 23 października 2009 r. 
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INFORMACJA 

Starosty Oleckiego 

z dnia 23 pa ździernika 2009 r. 

 

w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków 21 o brębów ewidencyjnych gminy Wieliczki: Bartki, Cimochy,  Gąsiorowo, 

Godziejewo, Guty, Jelitki, Kleszczewo, Krupin, Krzy Ŝewko, Małe Olecko, Markowskie, Nied źwiedzkie, Nowe Raczki, Puchówka, 

Rynie, Sobole, Starosty, Szeszki, Urbanki, Wilkasy,  Wojnasy, w powiecie oleckim, woj. warmi ńsko-mazurskie. 

 
Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 

1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.  
z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z póz. zm.) informuję, Ŝe 
projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji 
ewidencji gruntów i budynków, polegającej na 
uzupełnieniu danych ewidencyjnych o informacje o 
budynkach i lokalach dla 21 obrębów ewidencyjnych 
gminy Wieliczki: Bartki, Cimochy, Gąsiorowo, Godziejewo, 
Guty, Jelitki, Kleszczewo, Krupin, KrzyŜewko, Małe 
Olecko, Markowskie, Niedźwiedzkie, Nowe Raczki, 
Puchówka, Rynie, Sobole, Starosty, Szeszki, Urbanki, 
Wilkasy, Wojnasy w powiecie oleckim, województwo 

warmińsko-mazurskie, stał się operatem ewidencji 
gruntów i budynków. 
 

W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego kaŜdy, 
czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji 
gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-
kartograficznym, moŜe zgłaszać zarzuty do tych danych. 

Informacja podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 
Starosta 

Stanisław Lucjan Ramotowski 
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KOMUNIKAT 

Zarządu Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego 

w sprawie dokonania zmian w Indykatywnym wykazie in dywidualnych projektów kluczowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2 013. 

 
1. Dnia 8 września 2009 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na mocy uchwały Nr 57/671/09/III dokonał zmian w 

Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 
2. Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 

oraz informacje o wszelkich zmianach w dokumencie są publikowane na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl. 
3. Zmiany wprowadzone do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Warmia i Mazury na lata 2007-2013 mają zastosowanie od 8 września 2009 r. Pierwsza zmiana polega na wprowadzeniu do Programu  pn. 
„Budowa ekologicznych mini przystani Ŝeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu 
warmińsko-mazurskiego” dodatkowego beneficjenta, tj. Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Kolejna zmiana jest poprawką techniczną 
i uwarunkowana jest tym, iŜ jedną z jednostek realizujących Program pn.: „Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa 
zawodowego, gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w: Zespole Szkół Nr 6 im. Macieja 
Rataja w Ełku; Zespole Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie; Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu; Zespole Szkół 
Gastronomiczno-SpoŜywczych w Olsztynie” jest Powiat Ełcki, natomiast w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 jako beneficjenta wskazano Miasto Ełk. 

4. Teks jednolity Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 
na lata 2007-2013 stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. 
 

Z upowaŜnienia Marszałka  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

Urszula Pasławska 
Wicemarszałek 

 
Członek Zarządu 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
Grzegorz Nowaczyk 
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Załącznik 
do Komunikatu Zarządu Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w sprawie 
dokonania zmian w Indykatywnym wykazie 
indywidualnych projektów kluczowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 

 
Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowy ch  

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury n a lata 2007-2013 
 

Lp. Nazwa projektu 
Orientacyjny koszt 
całkowity projektu 

(mln euro) 

Zakładany poziom 
dofinansowania 

z EFRR  
(mln euro) 

Przewidywany 
okres realizacji 

projektu 

Miejsce 
realizacji 

Instytucja 
odpowiedzialna za 

realizację 

1 2 3 4 5 6 7 
Projekty duŜe 

Oś priorytetowa 5 „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna” 
 Projekty podstawowe:  
 

1 
 
Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury 
 

74,00 
37,00 
(50%) 2007-2010 

obszar 
wiejski 

Samorząd 
Województwa 

Projekty indywidualne 
Oś priorytetowa 1 „Przedsiębiorczość” 

 Projekty podstawowe:  
 

2 
 
Dokapitalizowanie funduszy poŜyczkowych 
i poręczeniowych: 
 
I – Dokapitalizowanie funduszy 
poŜyczkowych na Warmii i Mazurach 
 
II – Dokapitalizowanie funduszy 
poręczeniowych na Warmii i Mazurach 
 

25,00 
 
 

15,00 
 
 

10,00 
 

 
25,00 
100% 

 
15,00 

(100%) 
 

10,00 
(100%) 

 

2009-2012 

obszar 
miejski, 
obszar 
wiejski 

Warmińsko-
Mazurska Agencja 

Rozwoju 
Regionalnego S.A. 

w Olsztynie, 
 
 

Działdowska 
Agencja Rozwoju 
S.A. w Działdowie 

 
3 

 
Rozbudowa Techno-Parku w Ełku 
 

3,00 
2,55 

(85%) 2010-2011 
obszar 
miejski Miasto Ełk 

Oś priorytetowa 2 „Turystyka” 
 Projekty podstawowe:  
 

4 
 
Budowa nowej siedziby Warmińsko-
Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie 18,80 13,10 

(85%) 2008-2010 obszar 
miejski 

Warmińsko-
Mazurska 

Filharmonia im. F. 
Nowowiejskiego  

w Olsztynie 
 

5 
 
Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-
Sportowego 
 
 
 
 
 

19,70 

8,37 
 

(ZałoŜono, Ŝe 
występuje pomoc 

publiczna, dlatego teŜ 
poziom dofinansowania 
wynosi 50% wartości 
projektu, w tym 85% 

EFRR) 

2008-2010 
obszar 
miejski Miasto Olsztyn 

 
6 

 
Termy Warmińskie 
 
 
 
 
 
 

35,00 

 
14,87 

 
(ZałoŜono, Ŝe występuje 

pomoc publiczna, 
dlatego teŜ poziom 

dofinansowania wynosi 
50% wartości projektu, 

w tym 85% EFRR) 
 

2009-2012 obszar 
miejski Powiat Lidzbarski 
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7 
 
 
 
 

 
Grunwald – zespół działań inwestycyjno-
remontowo-konserwatorskich i muzealnych 
związanych z kompleksowym 
zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich 
 

8,66 5,66 
(85%) 

2008-2010 obszar 
wiejski 

Muzeum Warmii  
i Mazur 

 w Olsztynie 

 
8 

 
Przebudowa kompleksu sportowo-
rekreacyjnego przy ulicy 3 Maja w Ostródzie 
 

8,56 
4,89 

(70% kosztów 
kwalifikowalnych) 

2009 - 2011 
obszar 
miejski Miasto Ostróda 

Oś priorytetowa 3 „Infrastruktura społeczna” 
 Projekty podstawowe:  
 

9 
 
Program pn. Budowa, rozbudowa i 
unowocześnienie bazy szkolnictwa 
zawodowego, gastronomiczno-hotelarskiego 
z uwzględnieniem dostosowania do 
standardów unijnych w: 
 
Zespole Szkół Nr 6 im. Macieja Rataja w 
Ełku 
 
Zespole Szkół Nr 2 im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Szczytnie 
 
Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu 
 
Zespole Szkół Gastronomiczno-
SpoŜywczych w Olsztynie 
 

 
 

12,60 
 
 
 
 

3,94 
 
 

3,94 
 
 

1,57 
 
 

3,15 
 

 
 

10,71 
(85%) 

 
 
 

3,35 
(85%) 

 
3,35 

(85%) 
 

1,33 
(85%) 

 
2,68 

(85%) 

2008-2010 
obszar 
miejski 

Koordynator 
Programu: 
Samorząd 

Województwa 
 

Beneficjenci: 
 

Powiat Ełcki 
 
 

Powiat 
Szczycieński 

 
Miasto Elbląg 

 
 

Miasto Olsztyn 
 

Oś priorytetowa 5 „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna” 
 Projekty podstawowe:  
 

10 
 
Program usprawnienia powiązania 
komunikacyjnego w południowo-zachodniej 
części województwa warmińsko-mazurskiego 
 

74,71 
59,77 
(80%) 2011 - 2013 

obszar 
miejski, 
obszar 
wiejski 

Samorząd 
Województwa / 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w 

Olszynie 
 

11 
 
Program usprawnienia powiązania 
komunikacyjnego w północnej części 
województwa warmińsko-mazurskiego 
 

88,23 70,58 
(80%) 2011 - 2013 

obszar 
miejski, 
obszar 
wiejski 

Samorząd 
Województwa / 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w 

Olszynie 
Oś priorytetowa 6 „Środowisko przyrodnicze” 

 Projekty podstawowe:  
 

12 
 
Program pn. Budowa ekologicznych mini 
przystani Ŝeglarskich wraz z systemami 
odbioru i segregacji odpadów na wybranych 
obszarach regionu warmińsko-mazurskiego 
 

8,08 
6,46 

(80%) 2008-2011 

obszar 
miejski, 
obszar 
wiejski 

Koordynator 
Programu: 

Stowarzyszenie 
Na Rzecz Rozwoju 
i Bezpieczeństwa 
Wielkich Jezior 

Mazurskich  
w Szczytnie 
Beneficjenci: 

Gmina Zalewo, 
Gmina Miejska Iława, 

Gmina Iława, 
Gmina Orzysz, 
Gmina Miasto 

Mrągowo, 
Gmina Mikołajki, 

Gmina Pisz, 
Gmina Węgorzewo, 
Polskie Towarzystwo 

  

    

Turystyczno-
Krajoznawcze, 

Komenda 
Wojewódzka Policji 

w Olsztynie 
 

13 
 
Regionalny system gospodarki odpadami – 
Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez 
stworzenie kompleksowego systemu 
gospodarki odpadami 
 

9,20 7,36 
(80%) 

2009-2011 

obszar 
miejski, 
obszar 
wiejski 

Mazurski Związek 
Międzygminny – 

Gospodarka 
Odpadami z 

siedzibą w GiŜycku 
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14 

 
Program pn. Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie 
Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN 
dla Wielkich Jezior Mazurskich 
 
 

40,48 32,38 
(80%) 2008-2012 

obszar 
miejski, 
obszar 
wiejski 

 
Koordynator 
Programu: 

Fundacja Ochrony 
Wielkich Jezior 
Mazurskich w 

GiŜycku 
 

Beneficjenci: 
 

Gmina Biała Piska 
Gmina Gołdap 

Gmina Mikołajki 
Gmina Dźwierzuty 

Gmina Piecki 
Gmina Pozezdrze 
Gmina Sorkwity 

Gmina Stare Juchy 
Gmina Świętajno 

Gmina Ryn 
Gmina Ruciane-Nida 
Gmina Wydminy 

 
Oś priorytetowa 7 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” 

 Projekty podstawowe:  
 

15 
 
Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego 
dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów  
w województwie warmińsko-mazurskim 
 

5,00 
4,25 

(85%) 2010-2012 

obszar 
miejski, 
obszar 
wiejski 

Samorząd 
Województwa 

 
16 

 
Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej  
w Elblągu 
 
 

11,00 9,35 
(85%) 2009-2010 obszar 

miejski Miasto Elbląg 

Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego 
Oś priorytetowa: 2 „Turystyka”, 4 „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”, 5 „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”,  
6 „Środowisko przyrodnicze” 

 Projekty podstawowe:  
 

17 
 
Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego  
pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze 
Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 
 

70,00 59,50 
(85%) 2007-2013 

obszar 
miejski, 
obszar 
wiejski 

Koordynator 
Programu: 

Związek Gmin 
Kanału Ostródzko-

Elbląskiego i 
Pojezierza Iławskiego 

w Ostródzie 
Ogółem: 512,02 371,80  
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