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UCHWAŁA Nr XXVII/238/10 

Rady Gminy Kruklanki 

z dnia 2 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego cz ��ci wsi Bro �ówka. 

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

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. 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 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, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku, Nr 28, poz. 142, 
Nr 28, poz. 146) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 Dz. U. 
z 2004 roku, Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 
roku, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 roku,  
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 roku, Nr 127, 
poz. 880, z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227, Nr 201,  
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 roku, Nr 24,  
poz. 124) oraz po stwierdzeniu zgodno�ci ze studium 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kruklanki, uchwalonego uchwał�  
Nr XIV/89/2000 Rady Gminy w Kruklankach uchwala,  
co nast�puje: 
 

§ 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego cz��ci wsi Bro�ówka. 
 

§ 2. 1) Przedmiotem opracowania jest ustalenie zasad 
zagospodarowania terenu z przeznaczeniem pod 
zabudow� mieszkaln� jednorodzinn�. 
 

2) Granice opracowania zostały okre�lone w Uchwale 
Nr XIV/122/08 Rady Gminy w Kruklankach z dnia  
19 wrze�nia 2008 roku w sprawie przyst�pienia do 
sporz�dzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego cz��ci wsi Bro�ówka. 
 

3) Plan składa si� z nast�puj�cych elementów 
podlegaj�cych uchwaleniu i opublikowaniu: 
 
  a) ustale� planu, stanowi�cych tre�� niniejszej uchwały, 
  
  b) rysunku planu w skali 1:1000, stanowi�cego zał�cznik 

nr 1 do niniejszej uchwały, 
 
  c) rozstrzygni�cia o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu, stanowi�cego zał�cznik nr 2  do 
niniejszej uchwały, 

 
  d) rozstrzygni�cia o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, stanowi�cego 
zał�cznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 
 
 

Rozdział I 
Ustalenia ogólne dotycz �ce obszarów obj �tych planem. 

 
§ 3. 1) Ustala si� nast�puj�cy zakres oznacze� 

graficznych na rysunku planu jako �ci�le obowi�zuj�cy: 
 
  a) granica opracowania planu, 
 
  b) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym sposobie 

zagospodarowania �ci�le okre�lone, 
 
  c) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
 
  d) �ci�le okre�lone linie zabudowy, 
 
  e) linie rozgraniczaj�ce dróg oraz ich klasyfikacja 

i parametry techniczne. 
 

§ 4. 1) Nast�puj�ce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu mog� podlega� zmianom: 
 
  a) warunki i zasady podziału wewn�trznego mog� ulec 

przesuni�ciu do max. (±) 5 m. 
 

§ 5. 1) Ustala si� nast�puj�c� interpretacj� u�ytych 
symboli i oznacze�: 
 
  a) uchwała – nale�y przez to rozumie� niniejsz� uchwał� 

Rady Gminy w Kruklankach, 
 
  b) rysunek planu – nale�y przez to rozumie� rysunek 

planu w skali 1:1000 stanowi�cy zał�cznik graficzny   
nr 1 do niniejszej uchwały, 

 
  c) linie zabudowy - okre�lone planem nie dotycz� okapów 

i gzymsów wysuni�tych nie wi�cej ni� 0,5 m oraz 
balkonów i wykuszy wysuni�tych nie wi�cej ni� 1,0 m, 
- nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczaj�ca 

obszar, na którym dopuszcza si� wznoszenie 
budynków; 

 
  d) linie podziału wewn�trznego orientacyjne – s� to linie 

podziału terenu na działki, które mog� by� przesuni�te 
w wyniku realizacji planu max (±) 5,0 m, 

 
  e) powierzchnia biologicznie czynna – to grunt rodzimy 

pokryty ro�linno�ci� oraz woda powierzchniowa na 
działce budowlanej, a tak�e 50% sumy nawierzchni 
tarasów i stropodachów, urz�dzonych jako stałe 
trawniki lub kwietniki na podło�u zapewniaj�cym ich 
naturaln� wegetacj�, o powierzchni nie mniejszej ni� 
10 m², 

 
  f) wymagania parkingowe - to wymagana minimalna 

liczba miejsc postojowych, któr� nale�y zapewni� na 
terenie działki budowlanej lub w inny, okre�lony 
w ustaleniach szczegółowych, 
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  g) stawka procentowa - jednorazowa opłata wnoszona na 
rzecz gminy, okre�lona w stosunku procentowym do 
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w zwi�zku z uchwaleniem 
planu, na zasadach okre�lonych w ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, 

 
  h) kierunek kalenicy - nale�y przez to rozumie� 

usytuowanie głównej kalenicy budynku. 
 

§ 6. 1) Ustala si� podział obszaru obj�tego planem  
na 3 tereny wydzielone liniami rozgraniczaj�cymi, 
oznaczonymi numerami od 1 do 3 oraz ich przeznaczenie 
oznaczone symbolami literowymi zgodnie z poni�sz� 
klasyfikacj�: MN – tereny zabudowy mieszkalnej 
jednorodzinnej; ZU – teren zieleni urz�dzonej; KDZ – 
teren dróg zbiorczych; KDD – teren dróg dojazdowych. 

 
§ 7. 1) Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony 

i kształtowania ładu przestrzennego: 
 
  a) ochrona dziedzictwa kulturowego, walorów 

krajobrazowych i �rodowiska przyrodniczego poprzez 
okre�lenie zasad ochrony, ograniczenie intensywno�ci 
i gabarytów nowej zabudowy oraz nakaz nawi�zania 
pod wzgl�dem skali, bryły, podziałów i form 
architektonicznych do zabudowy historycznej, 

 
  b) kształtowanie standardów u�ytkowania przestrzeni 

zapewniaj�cych dobre warunki �ycia mieszka�ców, 
 
  c) kształtowanie struktury przestrzennej z uwzgl�dnieniem 

istniej�cego zagospodarowania, 
 
  d) kształtowanie struktury przestrzennej w dostosowaniu 

do rze�by terenu oraz walorów �rodowiska. 
 

§ 8. 1) Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony 
�rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
 
  a) obszar opracowania planu poło�ony jest w Obszarze 

Chronionego Krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich; 
obowi�zuj� zakazy, ograniczenia i nakazy wynikaj�ce 
z Rozporz�dzenia Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego 
Nr 163 z dnia 19.12.2008 roku w sprawie Obszarów 
Chronionego Krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich, 

 
  b) obszar planu poło�ony jest w granicach obszaru 

Głównego Zbiornika Wód Poziemnych nr 206 Wielkich 
Jezior Mazurskich (K�trzynski), 

 
  c) obszar planu poło�ony jest w granicach strefy 

ochronnej wojskowego obiektu technicznego jednostki 
wojskowej 2031 w rejonie m. Kruklanki; obowi�zuj� 
zakazy i ograniczenia wynikaj�ce z decyzji 
lokalizacyjnej nr 018/77 z dnia 4 sierpnia 1977 r. 
Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. 
 
§ 9. 1)  Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
 
  a) w obszarze planu ustalono: 

- tereny zieleni urz�dzonej. 
 
  b) na obszarze opracowania planu ustala si�, �e 

ogrodzenia od strony ulic, ogólnodost�pnych ci�gów 
pieszych powinny by� a�urowe o całkowitej wysoko�ci 
nie przekraczaj�cej 1,60. Wyklucza si� zastosowanie 
prefabrykatów betonowych. 
 

§ 10. 1) Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury: 
 
  a) na terenie opracowania nie wyst�puj� obiekty zabytkowe. 
 

§ 11. 1) Ustalenia dotycz�ce parametrów i wska�ników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania dla 
poszczególnych terenów okre�lono w ustaleniach 
szczegółowych niniejszej uchwały. 

 
§ 12. 1) Ustalenia dotycz�ce granic i sposobów 

zagospodarowania terenów podlegaj�cych ochronie na 
podstawie przepisów odr�bnych: 
 
  a) zachowa� dost�pno�� techniczn� do istniej�cych 

rowów melioracyjnych, 
 
  b) w przypadku prowadzenia robót budowlanych 

w pobli�u lub w miejscu skrzy�owa� z urz�dzeniami 
melioracji wodnych warunki uzgodni� z wła�ciwym 
Zarz�dem Melioracji i Urz�dze� Wodnych. 
 
§ 13. 1) Ustalenia dotycz�ce zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 
 
  a) w zakresie zaopatrzenia w wod� ustala si�: 

- zaopatrzenie w wod� z sieci gminnej, 
- projektowan� sie� wodoci�gow� lokalizowa� 

w liniach rozgraniczaj�cych dróg poza pasami 
jezdni, zachowuj�c normatywn� odległo�� od 
innych sieci, 

- istniej�ce sieci wodoci�gowe koliduj�ce 
z projektowan� zabudow� nale�y przebudowa�; 

 
  b) w zakresie gospodarki �ciekami ustala si�: 

- nakaz odprowadzania �cieków sieci� kanalizacji 
sanitarnej z terenów projektowanej zabudowy do 
gminnej oczyszczalni �cieków, 

- projektowan� sie� kanalizacji sanitarnej 
lokalizowa� w liniach rozgraniczaj�cych dróg poza 
pasami jezdni, zachowuj�c normatywn� odległo�� 
od innych sieci; 

 
  c) w zakresie kanalizacji deszczowej ustala si�: 

- wody opadowe odprowadzi� powierzchniowo do 
gruntu na terenie własnej działki; 

 
  d) w zakresie zasilania w energi� elektryczn� ustala si�: 

- teren opracowania zasili� w energi� elektryczn� 
sieci� kablow� lub napowietrzn� z istniej�cych 
i projektowanych trafostacji słupowych, 

- dopuszcza si� zlokalizowanie nowej stacji 
transformatorowej na terenie oznaczonych na 
rysunku planu symbolami ZU, 

- przy projektowaniu tras linii SN i nN nale�y 
kierowa� si� nast�puj�cymi wzgl�dami: 
przeprowadzi� linie najkrótszymi trasami, unika� 
nadmiernej liczby skrzy�owa� i zbli�e� z obiektami 
podziemnymi jakimi s� sieci oraz obiektami 
nadziemnymi takimi jak: słupy, drzewa, obiekty 
budowlane; zapewni� dost�p eksploatacyjny do 
kabli, łatwo�� budowy oraz najmniejsz� liczb� 
załama�; szczegółow� lokalizacj� urz�dze� 
elektroenergetycznych a tak�e warunki techniczne 
i ekonomiczne ustali� w uzgodnieniu z gestorem 
elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, 

- istniej�ce linie energetyczne koliduj�ce 
z projektowan� zabudow� nale�y przebudowa� 
zgodnie z obowi�zuj�cymi normami i przepisami, 



F�A�CCA��@��5�B���
"B1��.����D�"D�+AC��BD9D� ���A�	B������=�� � � ?B������$�
�

D�����4�D

- zakaz wznoszenia obiektów wysoko�ciowych typu 
masztów radiostacji, wie�, kominów, linii 
energetycznych wysokiego napi�cia itp., których 
wysoko�� lub oddziaływania zakłócaj�ce mog� 
ograniczy� mo�liwo�ci bojowe obiektu 
wojskowego. Obowi�zuj� ustalenia § 8 ust. 1 pkt 3; 

 
  e) w zakresie gospodarki cieplnej ustala si�: 

- zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych �ródeł ciepła, 
- nale�y wyeliminowa� wysokoemisyjne paliwa 

z przechodzeniem na paliwa niskoemisyjne (gaz, 
olej opałowy, słoma, drewno itp.) lub nieemisyjne; 

 
  f) w zakresie telekomunikacji ustala si�: 

- obsług� telekomunikacyjn� zapewni� zgodnie 
z warunkami dysponentów sieci, w tym celu 
rezerwuje si� pasy terenu w liniach rozgraniczaj�cych 
dróg poza ulicami, linie telekomunikacyjne nale�y 
projektowa� jako podziemne 

- w przypadku kolizji projektowanych obiektów 
z istniej�cymi urz�dzeniami telekomunikacyjnymi 
nale�y je przebudowa� i dostosowa� do 
projektowanego zagospodarowania przestrzennego 
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami; 

 
  g) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala si�: 

- docelowo zaopatrzenie w gaz ziemny z projektowanej 
sieci gazowej zgodnie z warunkami technicznymi 
i ekonomicznymi okre�lonymi przez dysponenta sieci. 
W przypadku budowy sieci gazowej nale�y wykona� 
j� na warunkach okre�lonych przepisami 
Rozporz�dzenia Ministra Gospodarki w sprawie 
warunków technicznych jakimi powinny odpowiada� 
sieci gazowe, 

- rezerwuje si� miejsca na sie� gazow� w liniach 
rozgraniczaj�cych dróg poza ulicami tj. w pasie 
chodnika lub zieleni, 

- do czasu budowy sieci gazowej zaopatrzenie 
w gaz propan-butan; 

 
  h) w zakresie gospodarki odpadami ustala si�: 

- nakazuje si� gromadzenie odpadów stałych 
w pojemnikach na poszczególnych działkach 
z zapewnieniem ich selekcjonowania i wywo�enia 
do miejsc ich unieszkodliwiani lub odzysku 
stosownie do przepisów odr�bnych. 

 
§ 14. Ustalenia dotycz�ce sposobów i terminów 

tymczasowego zagospodarowania, urz�dzenia 
i u�ytkowania terenów. 
 
  1) Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie 

z planem dopuszcza si� u�ytkowania dotychczasowe. 
 

Rozdział II 
Ustalenia szczegółowe dotycz �ce poszczególnych 
terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj �cymi 

 
§ 15. 1) NUMER TERENU – 1, 2 

 
2) PRZEZNACZENIE TERENU MN – tereny 

zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. 
 

3) ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY 
I KRAJOBRAZU - nie ustala si�. 
 

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR 
KULTURY – nie ustal si�. 

 

5) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY 
I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW. 
 

6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMO�CI: 
 
  a) wymagane parametry zabudowy: 

- budynki wolnostoj�ce, 
- wysoko�� max dwie kondygnacje naziemne w tym 

u�ytkowe poddasze, 
- dach dwuspadowy symetryczny o k�cie nachylenia 

połaci dachowych 35°-45°, kryty dachówk � 
ceramiczn� w kolorze ceglastej czerwieni, 

- kierunek kalenicy równoległy do dróg zgodnie 
z rysunkiem planu, 

 
  b) linia zabudowy nieprzekraczalna – 6,0 m zgodnie 

z rysunkiem planu, 
 
  c) nieprzekraczalne linie zabudowy – min. 6,0 m i min. 

10,0 m od drogi 01KDZ20; 
 
  d) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% pow. 

działki budowlanej; 
 
  e) powierzchnia zabudowy max 20% powierzchni działki 

budowlanej; 
 
  f) dopuszcza si� budow� obiektów małej architektury. 
 

7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW: 
 
  a) tereny znajduj� si� w Obszarze Chronionego 

Krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich, obowi�zuj� 
zasady okre�lone w § 8 ust. 1 pkt 1; 

 
  b) tereny znajduj� si� w granicach Głównego Zbiornika 

Wód Podziemnych GZWP nr 206 - obowi�zuj� zasady 
okre�lone w § 8 ust. 1 pkt 2; 

 
  c) tereny znajduj� si� w obszarze poło�onym jest 

w granicach strefy ochronnej wojskowego obiektu 
technicznego jednostki wojskowej 2031 w rejonie        
m. Kruklanki; obowi�zuj� zasady okre�lone w § 8 ust. 
1 pkt 3. 

 
8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR	: 

 
  a) dojazd do terenów 1MN od drogi 03KDD; 
 
  b) dojazd do terenów 2MN od dróg 02KDD, 03KDD, 

04KDD; 
 
  c) miejsca postojowe w ilo�ci 2 miejsca na działk� 

budowlan�; 
 
  d) pozostałe elementy obsługi infrastruktur� zgodnie z § 13. 
 

9) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy. 
 

§ 16. 1) NUMER TERENU – 3. 
 

2) PRZEZNACZENIE TERENU ZU – teren zieleni 
urz�dzonej. 
 

3) ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY 
I KRAJOBRAZU - nie ustala si�. 
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4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR 
KULTURY – nie ustala si�. 
 

5) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY 
I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW: 
 
  a) dopuszcza si� budow� trafostacji oraz innych obiektów 

infrastruktury technicznej, w tym sieci uzbrojenia 
terenu; 

 
  b) zakaz wznoszenia obiektów wysoko�ciowych typu 

masztów radiostacji, wie�, kominów itp., których 
wysoko�� lub oddziaływania zakłócaj�ce mog� 
ograniczy� mo�liwo�ci bojowe obiektu wojskowego. 
Obowi�zuj� ustalenia § 8 ust. 1 pkt 3. 

 
6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMO�CI 

- nie ustala si�. 
 

7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW: 
 
  a) tereny znajduj� si� w Obszarze Chronionego 

Krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich, obowi�zuj� 
zasady okre�lone w § 8 ust. 1 pkt 1; 

 
  b) tereny znajduj� si� w granicach Głównego Zbiornika 

Wód Podziemnych GZWP nr 206 - obowi�zuj� zasady 
okre�lone w § 8 ust. 1 pkt 2. 

 
8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR	: 

 
  a) dojazd do terenu z drogi 02KDD. 
 

9) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy. 
 

§ 17. 1) NUMER TERENU – 01. 
 

2) PRZEZNACZENIE TERENU KDZ – teren dróg 
zbiorczych. 

3) SZEROKO�A W LINIACH ROZGRANICZAJ	CYCH: 
 
  a) 20,0 m zgodnie z rysunkiem planu, 
 
  b) droga jednojezdniowa z ulic� o szeroko�ci 7,0 m, 
 
  c) przewidzie� jednostronny lub dwustronny chodnik 

w terenie zabudowanym. 
 

4) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR	 – § 13. 
 

5) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy. 
 

§ 18. 1) NUMER TERENU – 02, 03, 04. 
 

2) PRZEZNACZENIE TERENU KDD – teren dróg 
dojazdowych. 
 

3) SZEROKO�A W LINIACH ROZGRANICZAJ	CYCH: 
 
  a) 8,0 m do 10,0 m zgodnie z rysunkiem planu. 
 

4) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR	 – § 13. 
 

5) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy. 
 

§ 19. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi gminy 
Kruklanki. 
 

§ 20. Uchwała podlega ogłoszenie w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

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

 
Przewodnicz�cy Rady Gminy 

Stanisław G�sior 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F�A�CCA��@��5�B���
"B1��.����D�"D�+AC��BD9D� ���A�	B������=�� � � ?B������$�
�

D����;��D

Zał�cznik nr 1 
do uchwały nr XXVII/238/10 
Rady Gminy Kruklanki 
z dnia 2 czerwca 2010 r. 
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Zał�cznik nr 2 
do uchwały nr XXVII/238/10 
Rada Gminy Kruklanki 
z dnia 2 czerwca 2010 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego cz ��ci wsi Bro �ówka 

 
Rozstrzygni�cie o sposobie rozpatrzenia uwag zło�onych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz��ci wsi Bro�ówka został wyło�ony, 
z prognoz� oddziaływania na �rodowisko, do publicznego wgl�du w dniach od 18 marca 2010 r. do 20.04.2010 r.. Do projektu 
planu miejscowego w ustawowym terminie tj. do dnia 12.05.2010 r. nie zło�ono �adnej uwagi. 
 
 
 

Zał�cznik nr 3 
do uchwały nr XXVII/238/10 
Rada Gminy Kruklanki 
z dnia 2 czerwca 2010 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego cz ��ci wsi Bro �ówka 

 
Rozstrzygni�cie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do 

zada� własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
 
1) Na obszarze opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz��ci wsi Bro�ówka przewiduje si� 

nast�puj�ce inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy: 
a) inwestycje w zakresie budowy układu komunikacyjnego: 

2) inwestycje w zakresie budowy sieci infrastruktury technicznej: 
a) budowa sieci wodoci�gowej dostosowana do projektowanego przebiegu ulic; 
b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej dostosowana do projektowanego przebiegu ulic; 
c) rozbudowa sieci elektroenergetycznej; 
d) budowa sieci gazowej; 

 
  2) Budowa i modernizacja ulic oraz poszczególnych elementów infrastruktury technicznej jest zadaniem własnym gminy 

i mo�e by� finansowana z bud�etu Gminy Kruklanki lub współfinansowana ze �rodków zewn�trznych. Nie okre�la si� 
szczegółowego harmonogramu realizacji wy�ej wymienionych inwestycji. 
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UCHWAŁA Nr XLIII/54/10 

Rady Miejskiej w Gi �ycku 

z dnia 1 lipca 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.) uchwala si�,  
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, zwanych dalej „organizacjami po�ytku 
publicznego”. 
 

§ 2. Prawo udziału w konsultacjach maj� organizacje 
po�ytku publicznego, maj�ce swoj� siedzib� na terenie 
miasta Gi�ycko. 
 

§ 3. 1. Konsultacje zarz�dza Burmistrz Miasta 
Gi�ycko, okre�laj�c: 
  1) przedmiot konsultacji; 
  2) form� konsultacji; 
  3) termin konsultacji; 
  4) miejsce konsultacji. 


