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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr IX/55/2009 
Rady Gminy Markusy 
z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzennego 

„CENTRUM- ZABUDOWA MIESZKANIOWA" w Markusach (daw. „plac buraczanyą) 
- zgodnie z ustaw> z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z 2003 r. z póan. zm. art. 20 ust. 1) Rada żminy Markusy po zapoznaniu siC z dokumentacj> formalno-prawn> 
dotycz>c> uwag do Planu przedstawia stanowisko w sprawie rozstrzygniCcia jwŚ 

 
1. Udokumentowano, ce w czasie wyłocenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego „CźNTRUM -         
ZABUDOWA MIESZKANIOWA" w Markusach oraz w terminie obligatoryjnym na oczekiwanie na uwagi do Planu nie 
została   złocona w postaci pisemnej w UrzCdzie żminy Markusy ani jedna uwaga do przedmiotowego 
 
2. Stwierdzono, ce nie zgłoszono uwag do Planu, które mogłyby stanowić przedmiot rozstrzygniCcia. 
 

 
Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr IX/55/2009 
Rady Gminy Markusy 
z dnia 30 grudnia 2009 r. 

ROZSTRZYżNIBCIź 
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 

własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania 
 

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, ze zmianami). 

 
1. Zakres inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminyŚ 

   1) budowa dróg publicznychŚ na ok. 470 m drogi publicznej KDD oraz parkingu o powierzchni ok. 800 m2
; 

2) budowa uzbrojenia terenów w sieci infrastruktury technicznejŚ 
- budowa sieci wodoci>gowej o długoWci ok. 350 m, 

   - budowa sieci kanalizacji deszczowej o długoWci ok. 340 m. 
2. Zasady finansowania inwestycji wymienionych w pkt 1Ś ustalenia planu miejscowego powoduj> obowi>zek realizacji 
inwestycji nalec>cych do zadaM własnych gminy - nalecy wiCc przewidzieć w budcecie gminy (uchwalanym na dany rok) 
Wrodki na ich realizacjC, uwzglCdniaj>c przedmiot finansowania, wysokoWć finansowania oraz zakładany czas realizacji. 
Dopuszcza siC mocliwoWć ubiegania siC o dofinansowanie, np. poprzez dotacje i fundusze, w tym fundusze Unii 
Europejskiej, a takce współfinansowanie na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem. 
3. Zakładany czas realizacji inwestycji wymienionych w pkt 1Ś nie jest przedmiotem rozstrzygniCcia w sprawie 
niniejszego planu miejscowego. 

  4. Sposób realizacji inwestycji wymienionych w pkt 1Ś nie jest przedmiotem rozstrzygniCcia w sprawie niniejszego planu 
miejscowego. 

 
Uwaga: 
Budowa dróg wewnCtrznych KDW oraz infrastruktury technicznej w tych drogach nie nalecy do obowi>zków gminy. Plan 
dopuszcza jednak mocliwoWć przejCcia przez gminC drogi wewnCtrznej, byłoby to działanie znacznie ułatwiaj>ce realizacjC 
inwestycji. 
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UCHWAŁA Nr XXXVI/334/09 

Rady Miejskiej w Olecku 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoconych w obrCbie 

geodezyjnym JaWki, gmina Olecko, w granicach działek o numerach geodezyjnych 218/6, 218/7 

oraz czCWć działki 229/1. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, oraz art. 40 ust. 1 i 
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 
gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, zmiany Dz. U. z 2002 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, Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i 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, 
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Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz 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 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 i 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 Olecku 
uchwala, co nastCpujeŚ 
 

DZIAŁ I 
PRZźPISY OżÓLNź 

 
Rozdział I 

Zakres obowi>zywania planu 
 

§ 1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów połoconych w obrCbie 
geodezyjnym JaWki, gmina Olecko, w granicach działek o 
numerach geodezyjnych 218/6, 218/7 oraz czCWć działki 
229/1 okreWlonych w zał>czniku graficznym do uchwały o 
przyst>pieniu do sporz>dzenia Nr XXV/229/08 Rady 
Miejskiej w Olecku z dnia 30 grudnia 2008 r., zwany dalej 
planem miejscowym, przedstawiony na rysunkach w skali 
1Ś2000, które stanowi> zał>czniki graficzne nr 1 i 2 do 
niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 1. Plan obejmuje ustalenia dla terenów 
funkcjonalnych oznaczonych symbolem PE. 

 
2. Celem regulacji prawnych zawartych w ustaleniach 

planu miejscowego jest: 
 
  1) przeznaczenie terenów pod eksploatacjC 

udokumentowanego złoca kruszywa naturalnego o 
powierzchni 7,71 ha; 

  2) ustalenie zasad zagospodarowania terenu 
obowi>zuj>cych na obszarach wyznaczonych granic> 
opracowania niniejszego planu. 

 
3. Uchwalony plan składa siCŚ 

 
  1) z tekstu stanowi>cego treWć niniejszej uchwałyś 
  2) z rysunku w skali 1Ś 2000 stanowi>cego zał>czniki nr 1 

i 2 do niniejszej uchwałyś 
  3) z zał>cznika nr 3 dotycz>cego rozpatrzenia uwag do 

projektu planu. 
 

4. Ustalenia planu s> zgodne z polityk> przestrzenn> 
gminy Olecka przedstawion> w Studium uwarunkowaM i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego żminy 
Olecko uchwalonego uchwał> Nr V/28/99 Rady Miejskiej 
w Olecku z dnia 29 stycznia 1999 roku z póaniejszymi 
zmianami wprowadzonymi uchwał> Nr XXI/192/08 Rady 
Miejskiej w Olecku z dnia 26 sierpnia 2008 r. 

 
5. Na teren została sporz>dzona dokumentacja 

geologiczna zawieraj>ca zestawienie geologicznych 
zasobów bilansowych kopaliny, która została przyjCta 
przez żeologa Wojewódzkiego (VR.II.7414/3/04 z dnia 
12.03.2004 r.). 

 
6. W wyniku sporz>dzenia planu nie ustala siC zadaM 

własnych gminy, oraz zasad ich finansowania z zakresu 
komunikacji i infrastruktury technicznej. 
 

§ 3. 1. Przedmiotem ustaleM planu s>Ś 
 
  1) tereny eksploatacji kruszywa naturalnego oznaczone 

na rysunku planu symbolami 1 PE, 2 PE, 3 PE; 

  2) zasady zagospodarowania w/w terenówś 
  3) zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczegoś 
  4) zasady ochrony Wrodowiska kulturowegoś 
  5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i 

komunikacji; 
  6) zasady scalania i podziału nieruchomoWci. 
 

2. Zastosowane na rysunku planu oznaczenia 
graficzne s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planu w 
zakresie: 
 
  1) granic terenu objCtego planemś 
  2) linii rozgraniczaj>cych tereny o rócnym sposobie 

ucytkowaniaś 
  3) nieprzekraczalnych granic terenu wydobywczego. 
 

3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 
 
  1) terenie - nalecy przez to rozumieć teren funkcjonalny 

dla którego obowi>zuj> ustalenia planu, wyznaczony 
liniami rozgraniczaj>cymi, oraz okreWlony symbolem 
terenu zgodnie z rysunkiem planu; 

  2) przeznaczeniu podstawowym - nalecy przez to 
rozumieć rodzaj przeznaczenia, które zostało ustalone 
planem jako przewacaj>ce na wyznaczonym terenie, 
na rzecz którego nalecy rozstrzygać wszelkie 
ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu 
zgodnoWci z obowi>zuj>cymi przepisamiś 

  3) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalecy przez to 
rozumieć rodzaj przeznaczenia inny nic podstawowy, 
który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie 
podstawowe; 

  4) symbolu przeznaczenia - nalecy przez to rozumieć 
symbol terenu funkcjonalnego okreWlony odpowiednio 
symbolem literowym i numerem; 

  5) walorach krajobrazowych - rozumie siC wartoWci 
ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru, oraz 
zwi>zan> z ni> rzeabC terenu, twory i składniki 
przyrody, ukształtowane przez siły przyrody, lub 
działalnoWć człowiekaś 

  6) o drogach wewnCtrznych - nalecy rozumieć drogi nie 
zaliczane do cadnej kategorii dróg publicznych w 
szczególnoWci drogi w osiedlach mieszkaniowych, 
dojazdowe do obiektów usługowychś 

  7) szkodliwym oddziaływaniu na Wrodowisko - nalecy 
przez to rozumieć wszelkie przekraczaj>ce 
dopuszczalne wielkoWci oddziaływania na Wrodowisko 
w szczególnoWci dotycz>ce wytwarzania hałasu, 
wibracji, promieniowania, oraz zanieczyszczenia 
powietrza, gleby, wód powierzchniowych i 
podziemnych. 

 
DZIAŁ II 

USTALźNIA OżÓLNź 
 

Rozdział II 
Ustalenia ogólne dotycz>ce zasad ucytkowania, 
zagospodarowania i zabudowy obszaru objCtego 

ustaleniami planu 
 

§ 4. Ustala siC racjonalne gospodarowanie zasobami 
kopalin przy kompleksowym ich wykorzystaniu, w tym 
kopalin towarzysz>cych. 

 
§ 5. Plan okreWla nastCpuj>ce elementy 

zagospodarowania przestrzennego: 
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  1) ustala siC granice terenu wydobywczego od dróg 
gminnych minimum 15 m z tytułu zabezpieczeM 
usuwania siC mas ziemnychś 

  2) do czasu planowanego zagospodarowania terenu, 
obszar objCty planem moce pozostać w 
dotychczasowym ucytkowaniu. 

 
Rozdział III 

Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów 
podlegaj>cych ochronie ze wzglCdu na wymagania 

Wrodowiska kulturowego 
 

§ 6. 1. Terenów planu nie obejmuje strefa ochrony 
konserwatorskiej. 

 
2. W granicach planu nie wystCpuj> obiekty zabytkowe 

i obiekty dóbr kultury współczesnej. 
 
3. W przypadku dokonania znalezisk archeologicznych 

prace budowlane winny być przerwane, a teren 
udostCpniony do ratowniczych badaM archeologicznych. 
 

Rozdział IV 
Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów 

podlegaj>cych ochronie ze wzglCdu na wymagania 
przyrodnicze, ochrony Wrodowiska 

 
§ 7. Ustala siC nastCpuj>ce zasady i warunki 

zagospodarowania: 
 
  1) prowadzona działalnoWć i zwi>zana z ni> uci>cliwoWć 

winna zamykać siC w granicach działki, do której 
inwestorzy maj> tytuł prawny, a emisje nie mog> 
przekraczać obowi>zuj>cych standardów jakoWci 
Wrodowiskaś 

  2) rekultywacja wyrobisk w kierunku zalesieM natychmiast 
po wyeksploatowaniu złocaś 

  3) zachowanie walorów Wrodowiskowych enklaw leWnych 
z bezpoWredniego s>siedztwa poza granicami planu; 

  4) w granicach terenów objCtych planem nie wskazuje siC 
terenów objCtych ochron> akustyczn>, o których mowa 
w ustawie Prawo Ochrony Vrodowiska. 

 
DZIAŁ III 

USTALźNIA SZCZźżÓŁOWź 
Rozdział V 

Ustalenia dotycz>ce przeznaczenia terenu, parametry  
i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu 
 

§ 8. 1. Tereny powierzchniowej eksploatacji kruszywa 
naturalnego, oznaczone na rysunku planu symbolami 
1PE, 2PE, 3PE. 

 
2. Ustala siC nastCpuj>ce podstawowe i dopuszczalne 

przeznaczenie terenu: 
 
  1) podstawowym przeznaczeniem terenu jest 

kompleksowa eksploatacja kopalin; 
  2) uzupełnieniem funkcji podstawowej przeznaczenia 

dopuszczalnego terenu s> miejsca postojowe, drogi 
wewnCtrzne, obiekty i urz>dzenia infrastruktury 
technicznej; 

  3) obiekty dozoru, administracji i urz>dzeM socjalnych dla 
pracowników. 

 
3. Ustala siC nastCpuj>ce parametry i wskaaniki 

kształtowania zabudowy oraz warunki zagospodarowania 
terenu: 
 
  1) obiekty i urz>dzenia przeznaczenia dopuszczalnego 

nalecy dostosować do wymogów i charakteru 
przeznaczenia podstawowego; 

  2) wydobywanie kopalin nie moce zakłócić stosunków 
wodnych. 

 
Rozdział VI 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 
 

§ 9. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej i 
komunikacji: 
 
  1) poł>czenia komunikacyjne do wyznaczonych planem 

terenów poprzez drogC wewnCtrzn> żminy Olecko 
oznaczon> numerem geodezyjnym 234 oraz drog> 
gminn> nr 141004N ŁCgowo - drogi wojewódzkiej nr 
655 (JaWki). Zjazdy z terenów objCtych niniejszym 
planem na warunkach zarz>dcy tych dróg. Wywóz 
urobku nie powinien utrudniać mocliwoWci 
komunikacyjnych innym ucytkownikom tych drógś 

  2) zaleca siC wykonanie barier zabezpieczaj>cych na 
odcinkach terenów bezpoWrednio przyległych do drogiś 

  3) zasilanie energetyczne, z istniej>cej sieci na 
warunkach przył>czeniowych dysponenta tej sieci na 
etapie projektu budowlanego; 

  4) zagospodarowanie wód opadowych w granicach 
przedmiotowego terenu. 

 
Rozdział VII 

Zasady scalania i podziału nieruchomoWci 
 

§ 10. Dla terenu objCtego planem ustala siCŚ 
 
  1) w przypadku zmiany numeru działki nr 229/1 przy 

podziale zgodnie z rysunkiem planu - ustalenia planu 
nalecy dostosować do zmienionej numeracji, co nie 
wymaga przeprowadzenia procedury zmian; 

  2) nie planuje siC scalania i podziału nieruchomoWci na 
pozostałych terenach objCtych planem. 

 
Rozdział VIII 

Ustalenia koMcowe 
 

§ 11. Ustala siC stawkC procentow> w wysokoWci 30 % 
słuc>c> naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci w zwi>zku z uchwaleniem planu, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza siC Burmistrzowi 
Olecka. 
 

§ 13. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30-tu dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady Miejskiej 
Karol Sobczak 
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 Zał>cznik Nr 1   
do uchwały Nr XXXVI/334/09 
Rady Miejskiej w Olecku 
z dnia 30 grudnia 2009 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXVI/334/09 
Rady Miejskiej w Olecku 
z dnia 30 grudnia 2009 r. 
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Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXXVI/334/09 
Rady Miejskiej w Olecku 
z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłoconego do publicznego wgl>du projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 
dotyczy: 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoconych w obrCbie geodezyjnym JaWki, gmina Olecko, 
w granicach działek o numerach geodezyjnych 218/6, 218/7 oraz czCWć działki 229/1. 
 

Zgodnie z art. 17, pkt 11 i 12 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 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 i Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 127, poz. 880) termin wnoszenia uwag do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczono od dnia 06-11-2009 roku do dnia 11-12-2009 roku. W 
wyznaczonym terminie nie wpłynCła cadna uwaga do projektu planu. 
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UCHWAŁA Nr XXXVI/335/09 

Rady Miejskiej w Olecku  

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (tekst jednolityŚ 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany 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, 
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) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i 
Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 
875, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804) Rada 
Miejska w Olecku uchwala, co nastCpujeŚ 

 
§ 1. 1. Z budcetu żminy mog> być udzielane dotacje 

celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych wykonywanych 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
usytuowanym na terenie żminy Olecko, jeceliŚ 
 
  1) obiekt znajduje siC w złym stanie technicznymś 
 
  2) obiekt posiada istotne znaczenie historyczne, 

artystyczne lub naukowe. 
 

2. WysokoWć Wrodków przeznaczonych na dotacje 
okreWla corocznie Rada Miejska w uchwale budcetowej. 

 
§ 2. 1. Dotacje, o których mowa w § 1 ust. 1, mog> być 

udzielane podmiotom, które posiadaj> tytuł prawny do 
zabytku wpisanego do rejestru wynikaj>cy z prawa 
własnoWci, posiadaczom takiego zabytku lub podmiotom 
posiadaj>cym zabytek w trwałym zarz>dzie. 

 

2. Dotacja moce być udzielona w wysokoWci do 80 % 
wł>cznie nakładów koniecznych na wykonanie prac, 
okreWlonych zakresem robót zawartych w decyzji 
konserwatora zabytków, w roku złocenia przez 
wnioskodawcC wniosku o udzielenie dotacji. 

 
§ 3. Niezwłocznie po podjCciu uchwały budcetowej 

Burmistrz podaje do publicznej wiadomoWci informacjC o 
wysokoWci Wrodków przeznaczonych na dotacje poprzez 
ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
wywieszenie na tablicy informacyjnej UrzCdu Miejskiego w 
Olecku. 

 
§ 4. 1. Wnioski o dotacje składa siC do Burmistrza 

Olecka w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia danych, o 
których mowa w § 3. 

 
2. Wniosek powinien zawierać w szczególnoWciŚ 

 
  1) nazwC i adres wnioskodawcy, 
 
  2) wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do 

władania zabytkiem, 
 
  3) zakres planowanych prac lub robót ze wskazaniem 

aródeł ich finansowania, 
 
  4) planowany termin zakoMczenia prac, 
 
  5) kwotC wnioskowanej dotacji. 
 

3. Do wniosku nalecy doł>czyćŚ 
 
  1) decyzjC o wpisaniu zabytku do rejestru zabytków, 
 
  2) pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie 

prac, które maj> być przedmiotem dotacji,


