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§ 2. 1. Opłata, o której mowa w § 1 płatna jest z góry 
bez wezwania w terminie do 30 czerwca ka�dego roku lub 
w ci�gu 14 dni od dnia wej�cia w posiadanie psa. 
 

2. Osoby, które weszły w posiadanie psa po dniu 30 
czerwca w roku obowi�zywania uchwały wnosz� opłat� 
w wysoko�ci połowy stawki okre�lonej w § 1. 

 
§ 3. Zwalnia si� od opłaty od posiadania psów: 

 
  1) psy wzi�te w roku obowi�zywania uchwały ze 

Schroniska dla Zwierz�t, na podstawie dokumentu 
potwierdzaj�cego ten fakt, zwolnienie przysługuje 
w roku obowi�zywania uchwały; 

 
 
 

  2) szczeni�ta w wieku do 3 miesi�cy. 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 
Miasta. 
 

§ 5. Traci moc Uchwała nr XXIX/268/09 Rady Miejskiej 
w Szczytnie z dnia 22 pa�dziernika 2009 roku w sprawie 
wysoko�ci stawek podatku od posiadania psów, terminów 
płatno�ci oraz zwolnie�. 
 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego 
i obowi�zuje od dnia 01 stycznia 2011 r. 
 

Przewodnicz�ca Rady  
Beata Boczar 

 

2881 

UCHWAŁA Nr XLVII/253/2010 

Rady Gminy Elbl �g 

z dnia 10 listopada 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego p lanu zagospodarowania przestrzennego dla cz ��ci terenu 

obr�bu geodezyjnego Kazimierzowo dotycz �cego działki nr 137/1. 

 
Na podstawie art. 27 z dnia 27 marca 2003 r. ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym 
(tekst jednolity, Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591  
ze zmianami), Rada Gminy Elbl�g po stwierdzeniu 
zgodno�ci ze studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Elbl�g, 
uchwalonego przez Rad� Gminy Elbl�g uchwał�  
Nr 165/XXIII/2000 z dnia 29 wrze�nia 2000 r., uchwala 
zmian� w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego obr�bu Kazimierzowo: 
 

§ 1. 1. Plan obejmuje fragment działki nr 137/1 obr�bu 
Kazimierzowo. 
 

2. Granice planu okre�la rysunek planu. 
 

§ 2. 1. Integraln� cz��� uchwały stanowi�: 
 
  - zał�cznik Nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000, 
 
  - zał�cznik nr 2 – rozstrzygni�cie Rady Gminy 

w sprawie rozpatrzenia uwag do planu, 
 
  - zał�cznik nr 3 – rozstrzygni�cie Rady Gminy 

w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, nale��cych do zada� 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

 
2. Zakres obowi�zywania tre�ci rysunku planu jak 

w ust. 1, okre�la niniejsza uchwała. 
 

§  3. Przedmiot ustale� niniejszego planu jest zgodny 
z ustaleniami zawartymi w § 4 Uchwały  
Nr XXXIII/150/2005 Rady Gminy Elbl�g z dnia  
20 pa�dziernika 2005 r. uchwalaj�cej miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego obr�bu Kazimierzowo 

oraz nie wprowadza zmian do prognozy oddziaływania 
planu na �rodowisko. 
 

§ 4. 1. Poj�cia oraz oznaczenia rysunku planu 
odpowiadaj� poj�ciom i oznaczeniom u�ytym 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
obr�bu Kazimierzowo uchwalonym uchwał�  
Nr XXXIII/150/2005 Rady Gminy Elbl�g z dnia  
20 pa�dziernika 2005 r. 
 

2. Poni�sze ustalenia ogólne i szczegółowe, niniejszego 
planu, nawi�zuj� do ustale� obowi�zuj�cego planu 
i oznaczaj�: 
 
  1) KDGP: 

- droga główna ruchu przyspieszonego, dwa pasy 
ruchu lub dwie jezdnie, pas drogowy 30 m, 
rozwi�zanie etapowe. 

- podł�czenie komunikacyjne nowej zabudowy 
usługowej (U1 i MR) zwi�zanej z obsług� 
uczestników ruchu - poprzez zaznaczony, istniej�cy 
zjazd na drog� krajow� nr 7 - tylko dla jednego 
kierunku ruchu (relacji Gda�sk - Warszawa) 
z dobudow� dodatkowych pasów ruchu po uzyskaniu 
od zarz�dcy drogi zezwolenia na jego przebudow�. 

- nieprzekraczalna linia zabudowy 45 m od 
zewn�trznej kraw�dzi jezdni (poza korytarzem 
przewidzianym na lokalne sieci infrastruktury). 

- koszt przebudowy zjazdu z drogi krajowej nr 7 
nale�y do inwestora przedmiotowego terenu. 

 
  2) T2 – korytarz techniczny lokalnych sieci infrastruktury. 
 
  3) U1 – teren pod zabudow� usługow� : 

- ustalenia dotycz� zabudowy wzdłu� drogi krajowej 
nr 7, 

- ustalenia dotycz� ró�nych funkcji usługowych, 
handlu, gastronomii i hotelarstwa (w tym słu��cych 
obsłudze drogi), 
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- obowi�zuje zakaz realizacji obiektów złomowania 
pojazdów oraz organizacji wszelkich form skupu 
odpadów złomu itp., 

- dopuszcza si� uzupełniaj�co budow� budynków 
mieszkalnych dla wła�cicieli usług, pod warunkiem, 
�e zachowane b�d� �ci�le strefy sanitarne 
i przeciwpo�arowe oraz wymagania dotycz�ce 
ochrony przed hałasem i drganiami. Ustala si� 
zakaz wydzielania zabudowy mieszkaniowej jako 
oddzielnej własno�ci. Uci��liwo�ci zwi�zane 
z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� 
niekorzystnie na warunki zamieszkania, 

- obowi�zuje przestrzeganie �cisłej ochrony 
konserwatorskiej zgodnie z § 13 uchwały  
Nr XXXIII/150/2005 z dnia 20 pa�dziernika 2005 r., 

- rz�dne posadzek parterów dla obiektów 
hotelowych jak dla zabudowy mieszkaniowej, 
zgodnie z § 16 ust. 2 uchwały Nr XXXIII/150/2005 
Rady Gminy Elbl�g z dnia 20 pa�dziernika 2005 r., 

- przył�cza w zakresie wody, energii elektrycznej 
i telefonii oraz docelowo kanalizacji nale�y wykona� 
wg warunków technicznych okre�lonych przez 
poszczególnych gestorów sieci z uwzgl�dnieniem 
§ 22 uchwały Nr XXXIII/150/2005 z dnia  
20 pa�dziernika 2005 r., 

- zaopatrzenie w energi� ciepln� wg rozwi�za� 
indywidualnych z obowi�zkiem realizacji urz�dze� 
ekologicznych, które spełniaj� normy ochrony 
�rodowiska, 

- w obr�bie terenu nale�y zabezpieczy� niezb�dn� 
ilo�� miejsc postojowych wynikaj�c� ze specyfiki 
prowadzonej działalno�ci. Wyklucza si� postoje 
wzdłu� drogi głównej ruchu przy�pieszonego 
KDGP, 

- w obr�bie terenu dopuszcza si� ustawianie 
elementów informacyjno-reklamowych poza obr�bem 
pasa drogowego. Powy�sze nie dotyczy reklam 
instytucji nie zwi�zanych z terenem U1, 

- obowi�zuje zachowanie minimum 40% powierzchni 
biologicznie czynnej z obowi�zkiem obsadzenia 
obrze�y działek drzewami i krzewami. 

 
  4) MR – tereny wiejskiej zabudowy mieszanej: 

- na terenie w zale�no�ci od potrzeb mo�e by� 
realizowana zabudowa zagrodowa, jednorodzinna 
lub usługowa. Tereny pod funkcje nierolnicze nie 
mog� zajmowa� wi�cej ni� 0,5 ha gruntów rolnych 
klasy III oraz wi�cej ni� 1,0 ha gruntów klasy IV 
w ramach jednej inwestycji. 

- Na terenie obowi�zuje przestrzeganie zasad �cisłej 
ochrony konserwatorskiej zgodnie z  § 13 uchwały 
Nr XXXIII/150/2005 Rady Gminy Elbl�g z dnia  
20 pa�dziernika 2005 r. Tworzenie zabudowy 
nowej winno by� wzorowane na układzie 
przestrzennym i charakterze architektury jak 
w historycznej zagrodzie �uławskiej. 

 
Ustala si� nast�puj�ce warunki szczegółowe: 
- wielko�� działki dla zagrody minimum 3000 m2, dla 

zabudowy jednorodzinnej do 1000 m2, dla 
zabudowy usługowej do 1500 m2. 

- wska�nik intensywno�ci zabudowy netto – do 0,3. 
- maksimum zabudowy powierzchni działki – 20%. 
- wielko�� powierzchni biologicznie czynnej – 

minimum 60% powierzchni działki, z obowi�zkiem 
obsadzenia jaj obrze�y drzewami i krzewami. 

- nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z  § 18 
uchwały Nr XXXIII/150/2005 Rady Gminy Elbl�g 
z dnia 20 pa�dziernika 2005 r. 

- rz�dne posadzek parterów od 20 do 80 cm 
w stosunku do rz�dnej terenu z uwzgl�dnieniem  
§ 16 ust. 2 uchwały Nr XXXIII/150/2005 r. Rady 
Gminy Elbl�g z dnia 20 pa�dziernika 2005 r. 

- wysoko�� zabudowy – dwie kondygnacje w tym 
poddasze u�ytkowe, maksimum 9,5 m do kalenicy. 

- dachy wysokie dwuspadowe. 
- pokrycie dachów dachówk� lub materiałami 

dachówkopodobnymi w matowych odcieniach 
czerwieni, 

- przył�cza wykona� wg warunków technicznych 
gestorów sieci z uwzgl�dnieniem § 22 uchwały  
Nr XXXIII/150/2005 r. Rady Gminy Elbl�g z dnia  
20 pa�dziernika 2005 r. 

- zaopatrzenie w energi� ciepln� wg rozwi�za� 
indywidualnych z obowi�zkiem realizacji urz�dze� 
ekologicznych, które spełniaj� normy ochrony 
�rodowiska. 

- w obr�bie terenu zabezpieczy� minimum 1 miejsce 
postojowe na mieszkanie i 3 miejsca na 100 m2 
powierzchni usług. Wyklucza si� postój 
samochodów wzdłu� drogi KDGP i dojazdów. 

- teren, dla dopuszczonej funkcji mieszkaniowej, 
znajduje si� w bezpo�rednim s�siedztwie drogi 
krajowej i mog� wyst�powa� na nim przekroczenia 
dopuszczalnych norm hałasu, obiekty budowlane 
wraz ze zwi�zanymi z nimi urz�dzeniami 
budowlanymi nale�y, bior�c pod uwag� 
przewidywany okres u�ytkowania, projektowa� 
i budowa� w sposób zapewniaj�cy spełnienie 
wymaga� dotycz�cych ochrony przed hałasem 
i drganiami. 

 
  5) R – tereny rolnicze 

- tereny przeznacza si� do produkcji ro�linnej 
i zwierz�cej, według ich naturalnych predyspozycji. 

- na terenie obowi�zuje zakaz realizacji wszelkiej 
zabudowy. 

- ograniczenie j.w nie dotyczy obiektów zwi�zanych 
z funkcjonowaniem melioracji i osłony 
przeciwpowodziowej oraz infrastruktury technicznej 

- na terenie dopuszcza si� realizacj� kameralnych 
stawów na u�ytek własny wła�ciciela gruntu 
lub prowadzonej działalno�ci hotelarskiej 
i rekreacyjnej, z zakazem realizacji produkcyjnych 
stawów rybnych. 

 
§ 5. Ustala si�, �e niniejszy tekst planu (uchwały) 

winien by� stosowany ł�cznie z tekstem planu dla  
całego obr�bu geodezyjnego obj�tego uchwał�  
Nr XXXIII/150/2005 Rady Gminy Elbl�g z dnia  
20 pa�dziernika 2005 r. 

 
§ 6. Trac� moc prawn� ustalenia aktualnie 

obowi�zuj�cego Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Obr�bu Kazimierzowo uchwalonego 
Uchwał� Rady Gminy Elbl�g Nr XXXIII/150/2005 z dnia  
20 pa�dziernika 2005 r. w cz��ci dotycz�cej działki  
nr 137/1. 

 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi  

Gminy Elbl�g. 
 

§ 8. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego 

 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Elbl�g 

Wojciech Jezierski 
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Zał�cznik nr 1 
do uchwały nr XLVII/253/2010 
Rady Gminy Elbl�g 
z dnia 10 listopada 2010 r. 
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Zał�cznik nr 2 
do uchwały nr XLVII/253/2010 
Rady Gminy Elbl�g 
z dnia 10 listopada 2010 r. 

 
Rozstrzygni �cie o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany miejscow ego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu obr �bu Kazimierzowo w gminie Elbl �g dotycz �cego działki nr 137/1 
 

1. Wyło�enie do publicznego wgl�du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obr�bu 
Kazimierzowo odbyło si� w terminie od 26 maja 2010 r. do 15 czerwca 2010 r. w siedzibie Urz�du Gminy w Elbl�gu. 

 
2. Termin składania uwag zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  

27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717) min�ł w dniu 29 czerwca 2010 r. 
W ustawowym terminie nie wniesiono �adnych uwag do zmiany planu. 

 
Zał�cznik nr 3 
do uchwały nr XLVII/253/2010 
Rady Gminy Elbl�g 
z dnia 10 listopada 2010 r. 

 
Rozstrzygni �cie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrast ruktury technicznej, nale ��cych do zada � własnych 

gminy oraz zasadach ich finansowania, w stosunku do  działki nr 137/1 - jak na terenie obj �tym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego obr �bu Kazimierzowo uchwalonym uchwał � Rady Gminy Elbl �g  

z dnia 20 pa �dziernika 2003r. Nr XXXIII/150/2005 
 

1. Charakterystyka obszaru planu. 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obr�bu Kazimierzowo uzupełnia istniej�c� zabudow�. 
 

2. Szczególne zadania 
Do zada� podstawowych w obr�bie Kazimierzowo nale�y wybudowania kolektora kanalizacji sanitarnej wzdłu� drogi krajowej 
nr 7 odprowadzaj�cego �cieki do oczyszczalni na terenie miasta Elbl�g. Realizacja wg zasad okre�lonych w „ Koncepcji 
techniczno-ekonomicznej gospodarki �ciekowej dla Zwi�zku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wi�lanego – studium 
wykonalno�ci” wykonanej przez Przedsi�biorstwo Projektowo-Doradcze WroTech z lipca 2005r. 
 

3. Rozstrzygni�cie. 
 
  1) kolektor kanalizacji sanitarnej oraz inne, niezb�dne sieci infrastruktury technicznej nale�y prowadzi� w obr�bie korytarza 

technicznego wyznaczonego na rysunku planu. 
 
  2) uzbrojenie terenów nale�y wł�czy� do wieloletniego programu zada� inwestycyjnych w ramach bud�etu gminy. 
 
  3) nale�y podj�� działania na rzecz pozyskania partnerów do realizacji zada� inwestycyjnych oraz �rodków pomocowych 

przy współpracy z gminami Gronowo Elbl�skie, Markusy, Rychliki. 
 
 

2882 

UCHWAŁA Nr LX/688/10 

Rady Miejskiej w Iławie 

z dnia 10 listopada 2010 r. 

 

w sprawie okre �lenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalno �ci po �ytku publicznego  

lub organizacjami pozarz �dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 us tawy o działalno �ci  

po�ytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów  prawa miejscowego w dziedzinach dotycz �cych 

działalno �ci statutowej tych organizacji 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz  
art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalno�ci po�ytku publicznego i o wolontariacie  
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pó�n. zm.) Rada Miejska 
w Iławie uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. Okre�la si� sposób konsultacji z radami 
działalno�ci po�ytku publicznego lub organizacjami 

pozarz�dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalno�ci po�ytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873  
z pó�n. zm.), projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotycz�cych działalno�ci statutowej tych 
organizacji, a w szczególno�ci programów współpracy, 
zwanych dalej „organizacjami po�ytku publicznego ”. 

 
§ 2. Prawo udziału w konsultacjach maj� organizacje 

pozarz�dowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 


