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3. Je�li przedsi�biorca nie dysponuje chłodni� do 
czasowego przetrzymywania zwłok zwierz�cych, wówczas 
powinien przedło�y� stosown� umow� gwarantuj�c� 
odbiór zwłok zwierz�cych lub przedstawi� pisemne 
o�wiadczenie o gotowo�ci do odbioru zwłok zwierz�cych 
przez przedsi�biorc� prowadz�cego działalno�� 
w zakresie zbierania, przechowywania, operowania, 
przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych 
produktów zwierz�cych. 

 

§ 4. Wymagania okre�lone w niniejszej uchwale nie 
zwalniaj� przedsi�biorcy z obowi�zku spełnienia innych 
wymaga� wynikaj�cych z odr�bnych przepisów prawa. 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od 

daty ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 

 
Przewodnicz�cy Rady Gminy 

Leszek Domin 
 
 

Zał�cznik nr 1 
do Uchwały nr XLVI/249/2010 
Rady Gminy Jonkowo 
z dnia 29 czerwca 2010 r. 

 
Tabela nr 1. Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów 
 

Lp. Rodzaj surowca Typ pojemnika Pojemno�� worka Oznakowanie 
1 Szkło 0,110-2,5 ok. 100 l SZKŁO 
2 Tworzywa sztuczne 0,110-2,5 ok. 100 l PLASTIK 
3 Makulatura 0,110-2,5 ok. 100 l PAPIER 
4 Odpady ulegaj�ce biodegradacji 0,12-0,24 ok. 100 l ODPADY BIO 

 
Tabela nr 2. Wymagania dotycz�ce �rodków technicznych dla firm ubiegaj�cych si� o uzyskanie zezwolenia na odbiór 
odpadów komunalnych 
 

Lp. Rodzaj odbieranych odpadów Wymagane samochody Pojemno�� ładunkowa 
samochodów 

1 Niesegregowane odpady komunalne 
�mieciarki bezpylne lub samochody ci��arowe przystosowane 
do przewozu kontenerów < 22 m3 

2 
Odpady biodegradalne pochodz�ce 
z zabudowy mieszkaniowej, cmentarzy, 
targowisk oraz piel�gnacji terenów zielonych 

�mieciarki bezpylne lub samochody ci��arowe skrzyniowe lub 
samochody ci��arowe przystosowane do przewozu 
kontenerów (hakowce, bramowce) 

< 22 m3 

3 Odpady surowcowe z selektywnej zbiórki 
Samochody ci��arowe skrzyniowe lub samochody ci��arowe 
skrzyniowe wyposa�one w HDS lub inne przystosowane do 
opró�niania pojemników 

> 5 m3 

4 
Odpady z czyszczenia ulic i placów, odpady 
z koszy ulicznych 

Samochody ci��arowe:  
- skrzyniowe wyposa�one w zabudowy lub plandeki  
- przystosowane do wywozu kontenerów (hakowce, bramowce) 

> 3 m3 

5 Odpady wielkogabarytowe 
Samochody ci��arowe:  
- skrzyniowe,  
- przystosowane do wywozu kontenerów (hakowce, bramowce) 

> 4 m3 

6 Odpady zu�ytego sprz�tu elektrycznego 
i elektronicznego 

Samochody ci��arowe skrzyniowe - 

7 Odpady budowlane z remontów 

Samochody ci��arowe:  
- skrzyniowe,  
- skrzyniowe wyposa�one w HDS  
- przystosowane do wywozu kontenerów (hakowce, bramowce) 

> 4 m3 
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UCHWAŁA Nr XLVI/256/2010 

Rady Gminy Jonkowo 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego terenu działki 43/3  

obr�bu Szałstry gmina Jonkowo 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475 oraz z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 

Nr 138, poz. 974 Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180  
poz. 1111, z 2009 r. Nr 223 poz. 1458, Nr 52 poz. 420, 
z 2010 r. Nr 157 poz. 1241, Nr 28 poz. 142, Nr 28 
poz. 146) 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, 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 i Nr 225, poz. 1635, Dz. U. z 2007 r.  
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Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201  
poz. 1237, z 2009 r. Nr 220 poz. 1413, z 2010 r. Nr 24 
poz. 124) oraz po stwierdzeniu zgodno�ci planu 
miejscowego z ustaleniami „Zmiany studium uwarunkowa� 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Jonkowo” Rada Gminy Jonkowo uchwala miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego terenu działki 43/3 
obr�b Szałstry gmina Jonkowo z przeznaczeniem pod 
eksploatacj� kruszywa naturalnego 
 

Rozdział 1 
Przepisy dotycz �ce całego opracowania. 

 
§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu działki 43/3 obr�b Szałstry gmina 
Jonkowo z przeznaczeniem pod eksploatacj� kruszywa 
naturalnego obejmuj�cy obszar w granicach okre�lonych 
w Uchwale Nr XXVIII/155/2009 Rady Gminy Jonkowo 
z dnia 30 kwietnia 2009 roku ograniczony jest: 
 
  1) od strony południowej – bagiennym nieu�ytkiem; 
 
  2) od zachodu – drog� gruntow�; 
 
  3) pozostałe granice przebiegaj� w�ród terenów rolnych; 
 
ma na celu:  
ustalenie zasad zagospodarowania i metod kształtowania 
ładu przestrzennego obszaru w rozwoju gminy 
przewidzianego pod teren eksploatacji kruszywa 
naturalnego. 
 

§ 2. 1. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu działki 43/3 obr�b Szałstry gmina 
Jonkowo z przeznaczeniem pod eksploatacj� kruszywa 
naturalnego zwany dalej planem miejscowym składa si� 
z tekstu planu miejscowego, który stanowi tre�� uchwały 
oraz rysunku planu miejscowego, który stanowi zał�cznik 
graficzny nr 1 do uchwały w skali 1:1000. 
 

2. Do planu miejscowego Rada Gminy Jonkowo 
doł�cza: 
 
  1) stwierdzenie zgodno�ci planu miejscowego z ustaleniami 

„Zmiany studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Jonkowo” stanowi�ce 
zał�cznik nr 2, 

 
  2) rozstrzygni�cie Rady Gminy Jonkowo o sposobie 

rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi�ce 
zał�cznik nr 3, 

 
  3) rozstrzygni�cie o sposobie realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nale�� do zada� własnych gminy oraz o zasadach ich 
finansowania zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych stanowi�ce zał�cznik nr 4. 
 
3. Dokumentacja planu składa si� ponadto 

z nast�puj�cych opracowa�: 
 
  1) prognoza finansowa, 
 
  2) prognoza oddziaływania na �rodowisko. 
 
 
 
 
 
 

§ 3. Tekst planu miejscowego zawiera ustalenia 
stanowi�ce: 
 
1 Przepisy dotycz�ce całego opracowania Rozdział 1 
2 Przepisy dotycz�ce wyodr�bnionych w planie 

obszarów: 
 

 a) przepisy dotycz�ce przeznaczenia terenów wraz 
z liniami rozgraniczaj�cymi tereny o ró�nym 
przeznaczeniu, funkcjach lub ró�nych zasadach 
zagospodarowania oraz dotycz�ce sposobów 
i terminów tymczasowego zagospodarowania, 
urz�dzenia i u�ytkowania terenów 

Rozdział 2 

 b) przepisy dotycz�ce zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, zasad ochrony �rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 

Rozdział 3 

 c) przepisy dotycz�ce wymaga� wynikaj�cych 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 
dotycz�ce terenów przeznaczonych do realizacji 
celów publicznych, dróg i ulic 

Rozdział 4 

 d) przepisy dotycz�ce granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegaj�cych ochronie ustalonych na 
podstawie odr�bnych przepisów 

Rozdział 5 

 e) przepisy dotycz�ce zasad przebudowy, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej 

Rozdział 6 

 f) przepisy dotycz�ce granic obszarów wymagaj�cych 
przeprowadzenia scale� i podziałów nieruchomo�ci, 
szczegółowych zasad i warunków scalenia 
i podziału nieruchomo�ci parametrów i wska�ników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów 
i wska�ników intensywno�ci zabudowy 

Rozdział 7 

 g) przepisy dotycz�ce stawek procentowych na 
podstawie których ustala si� opłat� z tytułu 
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci 

Rozdział 8 

3 Przepisy ko�cowe Rozdział 9 
 

§ 4. 1. Rysunek planu miejscowego obowi�zuje 
w zakresie: 
 
  1) ustalonych graficznie linii granic obszaru obj�tego planem, 
 
  2) ustalonych graficznie linii rozgraniczaj�cych tereny 

o ró�nym przeznaczeniu, funkcjach lub zasadach 
zagospodarowania, 

 
  3) ustalonych symbolami literowymi przeznacze� 

podstawowych terenów. 
 

2. Zastosowane na rysunku planu miejscowego 
symbole literowe oznaczaj� nast�puj�ce przeznaczenia 
podstawowe terenów: 
 
  1) PE - teren przeznaczony pod eksploatacj� kruszywa 

naturalnego; 
 
  2) FO - teren filaru ochronnego. 
 

§ 5. Ilekro� w tek�cie planu miejscowego jest mowa o: 
  1) planie – nale�y przez to rozumie� tekst stanowi�cy 

tre�� uchwały oraz rysunek planu, 
  2) uchwale – nale�y przez to rozumie� niniejsz� Uchwał� 

Rady Gminy Jonkowo, 
  3) rysunku planu – nale�y przez to rozumie� rysunek 

planu miejscowego wykonany na mapie zasadniczej 
w skali 1:1000, 
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  4) przeznaczeniu podstawowym – nale�y przez to rozumie� 
takie przeznaczenie, które przewa�a na danym terenie 
wyznaczonym liniami rozgraniczaj�cymi i obejmuje 
ponad 50% powierzchni obiektów realizowanych na tym 
terenie lub ponad 50% powierzchni terenu u�ytkowanego 
w przeznaczeniu podstawowym, 

  5) przeznaczeniu dopuszczalnym – nale�y przez to 
rozumie� rodzaje przeznaczenia terenów inne ni� 
podstawowe, które uzupełniaj� lub wzbogacaj� 
przeznaczenie podstawowe, 

  6) u�ytkowaniu terenu – nale�y przez to rozumie� 
rzeczywist� lub planowan� funkcj� terenu lub sposób 
jego wykorzystania, 

  7) terenie – nale�y przez to rozumie� obszar o okre�lonym 
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczaj�cymi ; 

  8) terenu wydobywania zło�a – nale�y przez to rozumie� 
przestrze� obj�t� przewidywanymi wpływami robót 
wydobywczych kruszywa; 

  9) uci��liwo�ci dla �rodowiska – nale�y przez to 
rozumie� zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj�ce 
�ycie albo dokuczliwe dla otaczaj�cego �rodowiska, 
a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie 
powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami. 

10) filarze ochronnym – nale�y przez to rozumie� pas 
terenu, w granicach którego ze wzgl�du na ochron� 
oznaczonych dóbr, wydobywanie kopalin nie mo�e by� 
prowadzone albo mo�e by� dozwolone tylko w sposób 
zapewniaj�cy ochron� tych dóbr. 

 
Rozdział 2 

Przepisy dotycz �ce przeznaczenia terenów wraz 
z liniami rozgraniczaj �cymi tereny o ró �nym 

przeznaczeniu, funkcjach lub ró �nych zasadach 
zagospodarowania, dla których szczegółowe warunki 

zabudowy okre �lone s � w Rozdziale 7. 
 

§ 6. 1. Wyznacza si� ustalony na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj�cymi, teren oznaczony symbolem 1PE 
z podstawowym przeznaczeniem pod obszar eksploatacji 
zło�a kruszywa naturalnego. Teren 1PE stanowi 
udokumentowane zło�a kruszywa naturalnego Szałstry I. 
 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala si� 
eksploatacj� zło�a kruszywa naturalnego przy zachowaniu 
przepisów prawa geologicznego i górniczego, Polskich 
Norm i ustale� uchwały. 
 

3. Zezwala si� na lokalizacje obiektów kubaturowych 
oraz urz�dze� zwi�zanych z eksploatacj� kruszywa. 
 

4. Podstawowym kierunkiem rekultywacji jest kierunek 
rolno-le�ny. 
 

§ 7. Wyznacza si� ustalony na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj�cymi, teren oznaczony symbolem 1FO 
z podstawowym przeznaczeniem pod filar ochronny. 
 

Rozdział 3 
Przepisy dotycz �ce zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, zasad ochrony �rodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony dziedzictwa  

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesn ej. 
 

§ 8. 1. Plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów musi respektowa� wymogi ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego. 
 

2. Wymogi, o których mowa w ust. 1 spełniane  
b�d� poprzez : 

 
  1) w celu ochrony zasobów wód gruntowych, eksploatacja 

b�dzie si� odbywała przy zachowaniu naturalnego 
poziomu wody gruntowej. Nie nale�y sztucznie obni�a� 
lustra wody gruntowej w celu wydobycia kruszywa; 

 
  2) działalno�� gospodarcz� powinno si� prowadzi� w taki 

sposób, aby nie pogorszy� jako�ci wód; 
 
  3) eksploatacja odkrywkowa zło�a musi si� odbywa� 

zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego; 
 
  4) działalno�� zwi�zana z eksploatacj� zło�a musi by� 

prowadzona w taki sposób, aby nie powodowa� szkód 
i uci��liwo�ci na terenach s�siednich nieruchomo�ci. 
Odpowiedzialno�� za ewentualne szkody zwi�zane  
z t� działalno�ci� reguluj� przepisy prawa 
geologicznego oraz Kodeksu Cywilnego; 

 
  5) eksploatacja musi by� prowadzona w sposób 

minimalizuj�cy wpływ prowadzonego wydobycia na 
krajobraz; 

 
  6) podstawowym kierunkiem rekultywacji terenów 1PE 

i 1FO jest kierunek rolno-le�ny. 
 

§ 9. Na terenie obj�tym opracowaniem planu nale�y 
przyj�� poziom hałasu zgodnie z przepisami odr�bnymi 
nie zagra�aj�cy istniej�cej zabudowie zagrodowej 
poło�onej na s�siedniej działce. 
 

§ 10. Cały teren obj�tym opracowaniem planu 
poło�ony jest poza obszarami obj�tymi prawnymi formami 
ochrony na podstawie ustawy o ochronie przyrody. 
 

§ 11. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – nie ustala si� 
ze wzgl�du na brak na tym terenie planów obiektów 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej. 
 

Rozdział 4 
Przepisy dotycz �ce wymaga � wynikaj �cych z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych, dotycz �ce 
terenów przeznaczonych do realizacji celów 

publicznych, dróg i ulic. 
 

§ 12. Na terenie nie wyst�puj� przestrzenie publiczne 
w rozumieniu art. 2 pkt 6  ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

Rozdział 5 
Przepisy dotycz �ce granic i sposobów 

zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegaj �cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odr�bnych przepisów, w tym terenów górniczych, 
nara�onych na niebezpiecze �stwo powodzi oraz 

zagro �onych osuwaniem si � mas ziemnych, a tak �e 
dotycz �ce przekształce � obszarów zdegradowanych. 

 
§ 13. Na terenie obj�tym planem nie wyst�puj� 

obszary zagro�one powodzi�; 
 

§ 14. Na terenie opracowania wyst�puj� zagro�enia 
osuwania si� mas ziemnych wynikaj�ce z planowanego 
wydobycia; nakazuje si� ich eliminowanie zgodnie 
z prawem geologicznym i górniczym oraz zasadami 
prowadzenia prac górniczych. 
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§ 15. Na terenie obj�tym planem wyst�puje obszar 
górniczy wymagaj�cy rekultywacji po wyeksploatowaniu 
zło�a. Dopuszcza si� składowanie w wyrobiskach 
poeksploatacyjnych nadkładu zło�a oraz piasku 
odsiewkowego stanowi�cych produkty uboczne 
w procesie wydobywania i uszlachetniania kruszywa 
naturalnego. Składowanie w/w naturalnych mas ziemnych 
b�dzie stanowiło ułatwienie rekultywacji terenu 
poeksploatacyjnego i nie powinno podlega� przepisom 
o odpadach. Rekultywacji terenów poeksploatacyjnych 
powinno si� dokonywa� sukcesywnie, w miar� jak 
wyrobiska poeksploatacyjne b�d� stawały si� zb�dne do 
celów zwi�zanych z wydobyciem i przeróbk� kruszywa. 
 

Rozdział 6 
Przepisy dotycz �ce zasad przebudowy, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej. 

 
§ 16. 1. Teren obj�ty opracowaniem podwi�zany jest 

do układu komunikacyjnego zewn�trznego, który stanowi 
droga wojewódzka nr 527 (Dzierzgo�) – Rychliki – Pasł�k 
– Mor�g – Łukta – Olsztyn poprzez: drog� powiatow�  
nr 1368N dr woj. nr 527 – Wołowno – Jonkowo – 
Barkweda, drog� gminn� (działka nr 216), drogi le�ne  
nr 3033/2 i nr 3034 obr�bu Szałstry gm. Jonkowo, 
a nast�pnie drog� gminn� (działka nr 42) oznaczon� 
w planie 1KDW – poło�on� poza zasi�giem planu. Teren 
obj�ty opracowaniem posiada zgod� Lasów Pa�stwowych 
Nadle�nictwa Kudypy, Kudypy 4,11-036 Gietrzwałd na 
przejazd przez drogi le�ne nr 3033/2 i nr 3034 pojazdami 
ci��arowymi o masie całkowitej 30 ton obr�bu Szałstry 
gm. Jonkowo pismo z dnia 25 maja 2009 
Zn.spr.21/074/2009. 
 

2. Nale�y zapewni� transport kruszywa samochodami 
nie przekraczaj�cymi no�no�ci do 8t na pojedyncz� o� 
pojazdu, zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.  
Nr 204, poz. 2086), na drogach stanowi�cych zewn�trzny 
układ komunikacyjny. 
 

§ 17. W zakresie infrastruktury technicznej nie ustala 
si� zasad obsługi terenu - inwestycja nie wymaga 
podł�czenia do infrastruktury technicznej. 
 

Rozdział 7 
Przepisy dotycz �ce granic obszarów wymagaj �cych 
scale� i podziałów nieruchomo �ci szczegółowych 

zasad i warunków scalania i podziału nieruchomo �ci, 
parametrów i wska �ników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym równie � linii 

zabudowy, gabarytów obiektów i wska �ników 
intensywno �ci zabudowy. 

 
§ 18. Na terenie obj�tym planem nie ustala si� 

obszarów wymagaj�cych przeprowadzenia scale� 
i podziałów nieruchomo�ci. 

 
§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1PE ustala si� eksploatacj� zło�a kruszywa 
naturalnego przy zachowaniu przepisów prawa 

geologicznego o górniczego, Polskich Norm i ustale� 
uchwały 

 
2. Eksploatacj� nale�y prowadzi� przy zachowaniu 

warunków bezpiecze�stwa, szczególnie odnosi si� to do 
zboczy wyrobiska, które nale�y formowa� przy 
uwzgl�dnieniu k�ta stoku naturalnego. 
 

3. Działalno�� zwi�zana z eksploatacj� zło�a powinna 
by� w zasadzie prowadzona w taki sposób, aby nie 
powodowa� szkód i uci��liwo�ci na terenach s�siednich 
nieruchomo�ci. Odpowiedzialno�� za ewentualne szkody 
zwi�zane z t� działalno�ci� reguluj� przepisy prawa 
geologicznego oraz Kodeksu Cywilnego. 
 

4. W ramach obszaru zezwala si� na lokalizacj� 
obiektów kubaturowych oraz urz�dze� zwi�zanych 
z eksploatacja kruszywa. Obiekty, o których mowa wy�ej, 
maj� mie� charakter obiektów tymczasowych. 
 

5. Dopuszcza si� składowanie w wyrobiskach 
poeksploatacyjnych mas ziemnych b�d�cych nadkładem lub 
piaskiem odsiewkowym z procesu uszlachetniania kruszywa. 
Składowanie naturalnych mas ziemnych nie podlega 
przepisom o odpadach. Masy te powinny by� 
wykorzystywane do rekultywacji terenu poeksploatacyjnego 
 

6. Podstawowym kierunkiem rekultywacji jest kierunek 
rolno-le�ny. 

 
§ 20. Ustala si� wokół obszaru filar ochronny 1 FO 

o szeroko�ci w liniach rozgraniczaj�cych od granicy 
opracowania min. 6 m, w których wydobycie kruszywa nie 
mo�e by� prowadzone. 
 

Rozdział 8 
Przepisy dotycz �ce stawek procentowych, na 

podstawie których ustala si � opłat � z tytułu wzrostu 
warto �ci nieruchomo �ci. 

 
§ 21. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12, ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustala si� poni�sze wysoko�ci stawek 
procentowych renty planistycznej dla naliczania opłat od 
terenów uj�tych w Rozdziale 2. 

 
Symbol terenu w Rozdziale 2 Wysoko�� stawki w % 

1PE 30% 
1FO 30% 

 
Rozdział 9 

Przepisy ko �cowe 
 

§ 22. Wykonanie Uchwały powierza si� Wójtowi  
Gminy Jonkowo. 
 

§ 23. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego i podlega publikacji na stronie 
internetowej gminy. 

 
Przewodnicz�cy Rady Gminy 

Leszek Domin 
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Zał�cznik nr 1 
do Uchwały nr XLVI/256/2010 
Rady Gminy Jonkowo 
z dnia 29 czerwca 2010 r. 
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Zał�cznik nr 2 
do Uchwały nr XLVI/256/2010 
Rady Gminy Jonkowo 
z dnia 29 czerwca 2010 r. 
 

Rozstrzygni �cie w sprawie zgodno �ci projektu miejscowego planu zagospodarowania prze strzennego terenu działki 
43/3 obr�b Szałstry gmina Jonkowo z przeznaczeniem pod ekspl oatacj � kruszywa naturalnego ze zmian � studium 
uwarunkowa � i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jonkowo. 
W zwi�zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza si� 
zgodno�� niniejszego planu zagospodarowania z zapisami ustale� zmiany studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Jonkowo. 
 

Zał�cznik nr 3 
do Uchwały nr XLVI/256/2010 
Rady Gminy Jonkowo 
z dnia 29 czerwca 2010 r. 

 
Rozstrzygni �cie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych  do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu działki 43/3  obr�b Szałstry gmina Jonkowo z przeznaczeniem pod 
eksploatacj � kruszywa naturalnego 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
z 2003 roku, nr 80, poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) niniejszym rozstrzyga si�, �e do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu działki 43/3 obr�b Szałstry gmina Jonkowo z przeznaczeniem pod eksploatacj� 
kruszywa naturalnego nie wpłyn�ły uwagi w okresie przewidzianym Art.17 pkt 11, ww. ustawy.  
 

Zał�cznik nr 4 
do Uchwały nr XLVI/256/2010 
Rady Gminy Jonkowo 
z dnia 29 czerwca 2010 r. 

 
Rozstrzygni �cie w sprawie sposobu finansowania inwestycji z zak resu infrastruktury technicznej nale ��cych do 
zada� własnych Samorz �du na obszarze obj �tym planem zagospodarowania przestrzennego terenu d ziałki 43/3 
obr�b Szałstry gmina Jonkowo z przeznaczeniem pod eksplo atacj � kruszywa naturalnego 
Na terenie obj�tym planem nie wyst�puj� inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, nale��ce do zada� własnych gminy 
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UCHWAŁA Nr XL/323/10 

Rady Gminy Dywity 

z dnia 30 czerwca 2010 r. 

 

zmieniaj �ca uchwał � w sprawie ustalenia opłat za �wiadczenia prowadzonych  

przez Gmin � Dywity przedszkoli publicznych 

 
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrze�nia 

1991 r. o systemie o�wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,  
poz. 2572, Nr 109, poz. 1161, Dz. U. z 2003 r. Nr 137, 
poz. 1304, Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 273,  
poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, Dz. U. z 2005 r. Nr 17,  
poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Dz. U. 
z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249,  
poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, 
poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 42,  
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115,  
poz. 791, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280, Dz. U. 
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216,  
poz. 1370, Dz. U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31, poz. 206, 
Nr 56, poz. 458) Rada Gminy Dywity uchwala, 
co nast�puje: 
 

§ 1. 1. W uchwale nr XXXVI/294/10 Rady Gminy Dywity 
z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie ustalenia opłat za 
�wiadczenia prowadzonych przez Gmin� Dywity przedszkoli 
publicznych wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 
  1) § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2. Koszt jednostkowy 

za �wiadczenie, o którym mowa w ust. 1, za ka�d� 

rozpocz�t� godzin� pobytu dziecka w przedszkolu 
powy�ej podstawy programowej, ustala si� w kwocie 
stanowi�cej 0,18% minimalnego wynagrodzenia 
miesi�cznego za prac� ustalonego zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 pa�dziernika 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za prac� (Dz. U. Nr 200, 
poz.1679 ze zm.) z zastrze�eniem ust. 2a.”; 

  2) po pkt 2 dodaje si� pkt 2a w brzmieniu: „2a. Opłata, 
o której mowa w ust. 2, pobierana jest wył�cznie za 
trzy pierwsze godziny pobytu dziecka w przedszkolu 
powy�ej podstawy programowej. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi  

Gminy Dywity. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�ca Rady Gminy Dywity 
Renata Kaszubska 


