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79 ulice: 
źdwarda Abramowskiego, Borowa, Bydgoska, ChełmiMska, Piotra Diernowa, JagielloMska /str. nieparzysta od nr 55 wzwyc i str. 
parzysta od nr 52 wzwyc/, Poprzeczna /str. parzysta od nr 2 do nr 6/, ToruMska, Turystyczna, Wad>ska, Wiosenna  
/nr 2/, Wrzosowa, Ludwika Zamenhofa /nr 11 i nr 13/ 

80 ulice: 
żdaMska, Katowicka, Malborska, Macieja Rataja /str. nieparzysta od nr 15 A wzwyc i str. parzysta od nr 50 wzwyc/,  
Hanki Sawickiej 

81 ulice: 
JagielloMska /str. nieparzysta od nr 45 do nr 51/, Tczewska 
aleja: 
Sybiraków 

82 Zakład Pracy Chronionej Polski Zwi>zek Niewidomych OWrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny 
83 Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" 
84 ulice: 

Jerzego Popiełuszki, majora Jana Piwnika, Maryny OkCckiej-Bromkowej, Ks. Edmunda Friszke 
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UCHWAŁA Nr LIV/416/10 

Rady Miejskiej w Zalewie 

z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 118/18 

w miejscowoWci Zalewo przy ul. Akacjowej. 
 

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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 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, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 
45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, 
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; 
z 2010 r. Nr 24, poz. 124), po stwierdzeniu zgodnoWci ze 
Studium uwarunkowaM i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zalewo przyjCtym uchwał> Nr 
XIV/151/99 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 grudnia 
1999 r. uchwala siC, co nastCpujeŚ 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Uchwala siC zmianC miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 
118/18 w miejscowoWci Zalewo przy ul. Akacjowej, zwany 
dalej planem. 

 
2. Planem objCto działkC nr 118/18 przy ul. Akacjowej 

o powierzchni 0,0957 ha, której granice przedstawia 
rysunek planu w skali 1Ś1000, stanowi>cy zał>cznik             
nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
3. Poza rysunkiem planu integraln> czCWci> uchwały 

s>Ś 
 

  1) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu, stanowi>ce zał>cznik nr 2 do uchwałyś 

 
  2) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, nalec>cych do zadaM własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych, stanowi>ce zał>cznik nr 3 do 
uchwały. 

 
§ 2. 1. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planuŚ 
 
  1) granice obszaru objCtego planemś 
 
  2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowaniaś 
 
  3) przeznaczenie terenu oznaczone numerem 

porz>dkowym i symbolem literowym; 
 
  4) strefy ochronne linii napowietrznych SN 15kV. 
 

2. Rysunek planu zawiera nastCpuj>ce elementy 
informacyjne: 
 
  1) skala rysunku planu; 
 
  2) nazwy ulic; 
 
  3) inne oznaczenia, jak np. okreWlenie sposobu 

zagospodarowania terenów s>siednich. 
 

§ 3. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
 

  1) planie - nalecy przez to rozumieć ustalenia zawarte 
w czCWci tekstowej i graficznej niniejszej uchwały,



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 79   Poz. 1297  
 

- 4732 - 

 
 

  2) ustawie - nalecy przez to rozumieć ustawC z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.)ś 

 

  3) przepisach odrCbnych - nalecy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz akty 
prawa lokalnego i miejscowego obowi>zuj>ce na dzieM 
realizacji inwestycji okreWlonych niniejsz> uchwał>ś 

 

  4) infrastrukturze technicznej - nalecy przez to rozumieć 
obiekty budowlane incynieryjne, liniowe lub sieciowe, 
takie jak wodoci>gi, kanalizacja Wciekowa, linie 
elektroenergetyczne itd. wraz z urz>dzeniami do ich 
obsługi. 

 
2. PojCcia wystCpuj>ce w niniejszej uchwale, nie 

wyjaWnione w ust. 1, nalecy interpretować zgodnie 
z definicjami przyjCtymi w ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z definicjami 
wynikaj>cymi z Polskich Norm i przepisów odrCbnych, 
obowi>zuj>cych w dniu podjCcia niniejszej uchwały. 

 
§ 4. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj>Ś 

 
  1) tereny górnicześ 
 
  2) tereny naracone na niebezpieczeMstwo powodziś 
 
  3) tereny zagrocone osuwaniem siC mas ziemnychś 
 
  4) obszary wymagaj>ce przeprowadzenia scaleM 

i podziałów nieruchomoWciś 
 
  5) obszary rehabilitacji istniej>cej zabudowy 

i infrastruktury technicznej; 
 
  6) obszary wymagaj>ce przekształceM lub rekultywacji; 
 
  7) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz tereny słuc>ce 

organizacji imprez masowych; 
 
  8) pomniki zagładyś 
 
  9) obszary scalania i podziału nieruchomoWci. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe 

 
§ 5. 1. Teren przeznacza siC pod zabudowC 

mieszkaniow> jednorodzinn>, wolnostoj>c>. Dopuszcza 
siC usługi w budynku mieszkalnym nie powoduj>ce 
uci>cliwoWci dla s>siedniej zabudowy mieszkaniowej. Na 
potrzeby usług dopuszcza siC wykorzystanie do 30 % 
powierzchni ucytkowej budynku mieszkalnego, zgodnie 
z przepisami odrCbnymi. 

 
2. Na rysunku planu teren oznaczono symbolem 1MN. 
 
§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
 
  1) projektuje siC lokalizacjC nowej zabudowy 

mieszkaniowej z dopuszczeniem usług oraz 
towarzysz>cej zabudowy gospodarczo-garacowejś 

 

  2) ustala siC maksymalny udział powierzchni zabudowy - 
40 %; 

  3) ustala siC minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej - 30 %; 

 
  4) parametry zabudowy dla budynku mieszkalnego: 
 

a) wysokoWć zabudowy maksymalnie 10,0 m, do 
dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze 
ucytkowe), 

 

b) geometria dachu - dach dwu- lub wielospadowy, 

k>t nachylenia głównych połaci dachu od 30° do 
45°ś 

 
  5) parametry zabudowy dla obiektów garacowych 

i gospodarczych: 
 

a) wysokoWć zabudowy do 5,0 m - jedna kondygnacja 

nadziemna, 
 

b) geometria dachu - dach dwu- lub wielospadowy, 

k>t nachylenia głównych połaci dachu min 12°ś 
 
  6) wyznacza siC maksymaln> nieprzekraczaln> liniC 

zabudowy w odległoWci 6,0 m od granicy z drog> na 
działce nr 118/12ś 

 
  7) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy gospodarczo-

garacowej przy granicy działkiś 
 
  8) dopuszcza siC budowC ogrodzeM, przy czym 

ogrodzenia od dróg o maksymalnej wysokoWci do          
1,5 m; 

 
  9) zakazuje siC wykonania ogrodzeM z prefabrykatów 

betonowych; 
 
  10) dopuszcza siC lokalizacjC reklam, po jednej na 

elewacji budynku oraz jako wolnostoj>ca 
o wymiarach nie przekraczaj>cych 1,5 m² kacda. 

 
§ 7. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
 
  1) obszar planu znajduje siC w granicach Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego - 
„czCWć A i B” ustanowionego Rozporz>dzeniem 
Wojewody WarmiMsko-Mazurskiego Nr 31 z dnia 
23 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 71 
poz. 1357 z dnia 7.05.2008 r.); 

 
  2) obszar planu znajduje siC w strefie ochronnej 

żłównego Zbiornika Wody Podziemnej (żZWP) nr 
210. 

 
§ 8. 1. W granicach obszaru objCtego planem nie 

wystCpuj> zabytki ani inne obiekty o wartoWci kulturowej. 
 
2. JeWli w trakcie prowadzenia robót budowlanych 

ziemnych w granicach objCtych planem, odkryto 
przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, ic jest 
on zabytkiem, nakazuje siCŚ 
 
  1) wstrzymać wszelkie roboty mog>ce uszkodzić lub 

zniszczyć odkryty przedmiotś 
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  2) zabezpieczyć, przy ucyciu dostCpnych Wrodków, ten 
przedmiot i miejsce jego odkrycia; 

 
  3) niezwłocznie zawiadomić o tym WarmiMsko-

Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
a jeWli nie jest to mocliwe, Burmistrza Zalewa. 

 
§ 9. Zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWci:  
 

- nie wyznacza siC obszarów wymagaj>cych 
przeprowadzenia procedury scalenia i podziału. 

 
§ 10. Ustalenia dotycz>ce szczególnych warunków 

zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy - nie ustala siC. 
 
§ 11. Ustalenia dotycz>ce zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacjiŚ 
 
  1) do czasu ustanowienia bezpoWredniego dostCpu do 

drogi publicznej dopuszcza siC ustanowienie 
słucebnoWci drogowej na działce 111ś 

 
  2) budowa nowych zjazdów na warunkach ustalonych 

przez właWciwy zarz>d dróg lub dysponenta drogi 
wewnCtrznej z uwzglCdnieniem przepisów odrCbnych. 

 
§ 12. Ustalenia dotycz>ce zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznejŚ 
 
  1) obsługC techniczn> obszaru objCtego planem 

zapewnia siC poprzez istniej>c> oraz projektowan> 
infrastrukturC techniczn>ś 

 
  2) sieci infrastruktury technicznej nalecy budować, 

rozbudowywać i modernizować na warunkach 
okreWlonych przez właWciwego gestora sieciś 

 
  3) jeceli ustalenia planu opisuj> istniej>c> lub 

projektowan> infrastrukturC techniczn>, oznacza to 
równiec mocliwoWć prowadzenia rócnych działaM 
inwestycyjnych w tym np. budowy, rozbudowy, 
przebudowy, naprawy, odbudowy zgodnie 
z przepisami odrCbnymiś 

 
  4) nakazuje siC przył>czenie do miejskiej sieci 

wodoci>gowej oraz kanalizacji sanitarnejś 
 
  5) w zakresie elektroenergetyki: 
 

a) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cej 
sieci Wredniego i niskiego napiCcia, 

 
b) dopuszcza siC przebudowC i skablowanie 

istniej>cej sieci elektroenergetycznej SN po 
uzgodnieniu z właWciwym zarz>dc>, 

 
c) wyznacza siC strefC ochronn> wzdłuc linii 

elektroenergetycznej z zakazem zabudowy 
o szerokoWci 11,0 m (2 x 5,5 m) od linii 15 kV, przy 
czym dopuszcza siC zmniejszenie szerokoWci strefy 
po uzgodnieniu z zarz>dc> sieciś 

 
 
 
 

 
 
  6) w zakresie zasilania w ciepłoŚ 
 

a) ogrzewanie budynków z indywidualnych aródeł 
ciepła, 

 
b) zaleca siC stosowanie paliw ekologicznych jakŚ 

gaz, olej, energia elektryczna, i inne naturalne 
paliwa (np. drewno, słoma) 

 

  7) w zakresie zaopatrzenia w gaz - zaopatrzenie w gaz 

z indywidualnych aródełś 
 
  8) w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej - 

przył>czanie do istniej>cej lub projektowanej sieci 
telekomunikacyjnej na zasadach uzgodnionych 
z gestorem sieci; 

 
  9) w zakresie gospodarki odpadami: 
 

a) odpady komunalne nalecy gromadzić 
w pojemnikach sytuowanych na terenie własnej 
posesji, z uwzglCdnieniem mocliwoWci ich 
segregacji, 

 
b) odpady komunalne nalecy wywozić na gminne 

składowisko odpadów, 
 
c) pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie 

z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi. 
 

§ 13. Sposób i  termin tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów - 
do czasu realizacji ustaleM niniejszego planu dopuszcza 
siC dotychczasowe ucytkowanie terenu, tj. zieleM 
urz>dzona, ogród. 

 
§ 14. Ustala siC stawkC procentow>, stanowi>ca 

podstawC do okreWlania opłaty, o której mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy w wysokoWci 30 % od wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci. 
 

Rozdział 3 
Przepisy koMcowe 

 
§ 15. W zakresie objCtym niniejsz> uchwał> zmianie 

ulega Uchwała Nr XIX/31/96 Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 19 lipca 1996 w sprawie uchwalenia miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego w granicach 
administracyjnych miasta Zalewa. Zmianie ulegaj> 
ustalenia dotycz>ce działki nr 118/18 przy ul. Akacjowej. 

 
§ 16. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Zalewa. 
 
§ 17. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 

 
§ 18. Uchwała podlega publikacji na stronie 

internetowej gminy. 
 

Przewodnicz>ca Rady Miejskiej 
Krystyna Kacprzak 
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr LIV/416/10 
Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

 
TYTUŁ 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr LIV/416/10 
Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego. 

 
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 118/18 w miejscowoWci Zalewo przy 

ul. Akacjowej wraz z prognoz> oddziaływania na Wrodowisko został wyłocony do publicznego wgl>du w dniach od 1 marca 2010 r. 
do 30 marca 2010 r. Dyskusja publiczna nad przyjCtymi w projekcie planu rozwi>zaniami została zorganizowana w dniu 25 marca 
2010 r., a termin 14 dni od dnia zakoMczenia okresu wyłocenia planu upłyn>ł dnia 15 kwietnia 2010 r.  

W ustawowym terminie do projektu planu nie wniesiono uwag. 
 
 

Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr LIV/416/10 
Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  

które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach i finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennego (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803; Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; 
z 2010 r. Nr 24, poz. 124) stwierdza siC, ce na terenie objCtym zmian> planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
nalec>cych do zadaM własnych gminy nie przewiduje siC. 
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UCHWAŁA Nr XLIII/343/2010 

Rady Miasta Bartoszyce 

z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie zmiany Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Bartoszycach. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 
2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 
1759, Dz. U z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 
Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz.1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 
1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146) 
Rada Miasta Bartoszyce uchwala, co nastCpujeŚ 

 
§ 1. W Statucie Zakładu Usług Komunalnych 

w Bartoszycach, stanowi>cym zał>cznik nr 1 do Uchwały 
Nr XXVIII/216/2008 Rady Miasta Bartoszyce z dnia               
30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu 
Usług Komunalnych w Bartoszycach, wprowadza siC 
nastCpuj>ce zmianyŚ 
 
  1) W § 2 ustCp 1 otrzymuje nastCpuj>ce brzmienieŚ 

„1. Zakład Usług Komunalnych w Bartoszycach jest 
samorz>dowym zakładem budcetowym.”, 

 
  2) § 5 otrzymuje nastCpuj>ce brzmienieŚ 
      „§ 5. Przedmiotem działania ZUK jest Wwiadczenie 

usług i robót na rzecz Miasta Bartoszyce oraz 
mieszkaMców i innych podmiotów gospodarczych 
w zakresie:  
1) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu 
drogowego;  
2) utrzymania czystoWci i porz>dku oraz urz>dzeM 
sanitarnych, wysypisk;  
3) targowisk i hal targowych;  
4) zieleni miejskiej i zadrzewieM,  
5) utrzymywania terenów rekreacyjnych i urz>dzeM 
sportowych.”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siC Burmistrzowi 

Miasta Bartoszyce. 
 

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

Przewodnicz>cy Rady Miasta 
Stanisław Szwed 

 
 


