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1994 

UCHWAŁA Nr XLIV/422/2010 

Rady Gminy Iława 

z dnia 14 lipca 2010 r. 

 

w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr XXVIII/245/2005  Rady Gminy w Iławie z dnia 30 marca 2005 r. w spra wie 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakte rze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Iława oraz utraty mocy obowi �zuj�cej niektórych uchwał. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Jednolity tekst: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz  
art. 90f i art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r. 
o systemie o�wiaty (Jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r.  
Nr 256, poz. 2572 z pó�n. zm.) uchwala si�, co nast�puje: 
 

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/245/2005 Rady Gminy 
w Iławie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iława 
(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 46, poz. 662 z po�n. zm.), 
wprowadza si� poni�sze zmiany: 
 
  1) § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 3. Do wykonania 

obowi�zków w zakresie �wiadczenia pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym, zgodnie z postanowieniami 
Regulaminu, upowa�nia si� Kierownika Gminnego 
O�rodka Pomocy Społecznej w Iławie.”, 

 
  2) W Regulaminie udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Iława, stanowi�cym zał�cznik nr 1 do 
uchwały Nr XXVIII/245/2005 Rady Gminy w Iławie z dnia 
30 marca 2005 r. wprowadza si� poni�sze zmiany: 
a) uchyla si� w § 7 ust. 2, 
b) w § 9 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: „3. Wniosek 

o przyznanie stypendium szkolnego składa si� 
w Gminnym O�rodku Pomocy Społecznej w Iławie do 
dnia 15 wrze�nia danego roku szkolnego,  
a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, 
nauczycielskich kolegiów j�zyków obcych i kolegiów 
pracowników słu�b społecznych - do dnia                   
15 pa�dziernika danego roku szkolnego.”, 

c) w § 9 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: „4. Wniosek 
o zasiłek szkolny mo�na składa� w Gminnym 
O�rodku Pomocy Społecznej w Iławie w terminie nie 
dłu�szym ni� dwa miesi�ce od wyst�pienia zdarzenia 
uzasadniaj�cego przyznanie zasiłku.”, 

d) uchyla si� § 10. 
 

§ 2. Ilekro� w Regulaminie udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Iława, stanowi�cym 
zał�cznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/245/2005 Rady 
Gminy w Iławie z dnia 30 marca 2005 r. jest mowa 
o Wójcie nale�y przez to rozumie� organ upowa�niony do 
wykonania obowi�zków w zakresie �wiadczenia pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym, o którym mowa  
w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały. 

 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/280/2005 Rady Gminy 

Iława z dnia 12 lipca 2005 roku w sprawie upowa�nienia 
Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół Samorz�dowych Gminy 
Iława do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej obejmuj�cej udzielanie pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Iława. 

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

dnia opublikowania w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego, przy czym jej uregulowania 
dotycz� wniosków o  przyznanie pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym, pocz�wszy od zło�onych na rok 
szkolny 2010/2011. 
 

Przewodnicz�cy Rady Gminy 
Roman Piotrkowski 

 
 

1995 

UCHWAŁA Nr XLIII/475/2010 

Rady Gminy Gietrzwałd 

z dnia 22 lipca 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego Gminy Gietrzwałd  

w obr �bie Sz�bruk - działki nr 147/1 i 192/199. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, z 2004 Nr 6 poz. 41, 
Nr 141 poz. 1492, z 2005 Nr 113 poz. 954, Nr 130  
poz. 1087, z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, 
z 2007 Nr 127, poz. 880, z 2008 Nr 199, poz. 1227,  
Nr 201, poz. 1237, z 2009 Nr 220, poz. 1413) oraz 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, zmiany: Dz. U z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62 
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214  
poz. 1806, z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005  
Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 Nr 17,  
poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 Nr 48 poz. 327,  
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180,  
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poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 
i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 146,  
Nr 106, poz. 675) Rada Gminy Gietrzwałd po stwierdzeniu 
zgodno�ci ustale� planu ze Studium Uwarunkowa� 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Gietrzwałd uchwala co nast�puje: 
 

§ 1. Uchwala si� Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Gietrzwałd w obr�bie Sz�bruk – 
działki nr 147/1 i 192/199, zwany dalej planem. 
 

§ 2. Zakres i granice planu zostały okre�lone 
w Uchwale Nr XXV/246/2008 z dnia 28 pa�dziernika  
2008 r. Rady Gminy Gietrzwałd w sprawie przyst�pienia 
do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Gietrzwałd w obr�bie Sz�bruk – 
działki nr 147/1 i 192/199. 
 

§ 3. Uchwalony plan składa si�: 
 
  1) Z tekstu stanowi�cego tre�� niniejszej uchwały; 
 
  2) Z rysunków w skali 1:1000 stanowi�cych zał�czniki  

nr 1a i 1b do niniejszej uchwały, zatytułowanych: 
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Gietrzwałd w obr�bie Sz�bruk – działki nr 147/1 
i 192/199”; 

 
  3) Z rozstrzygni�cia w  sprawie zgodno�ci planu 

z ustaleniami studium, rozstrzygni�cia o  sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu, rozstrzygni�cia 
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do 
zada� własnych gminy oraz o sposobach ich 
finansowania stanowi�cych zał�cznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne – dotycz �ce całego terenu 
 

§  4. Przedmiotem ustale� zmiany planu s�: 
 
  1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj�ce 

tereny o ró�nym przeznaczeniu; 
 
  2) rozwi�zania komunikacyjne oraz powi�zania terenów 

z istniej�cymi drogami publicznymi; 
 
  3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej; 
 
  4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 
 
  5) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane; 
 
  6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich u�ytkowaniu; 
  
  7) stawki procentowe, na podstawie których ustala si� 

opłat�, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. 
 
§ 5. Ustala si� nast�puj�c� interpretacj� u�ytych 

symboli i oznacze�: 
 
  1) Nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza lini� poza 

która nie mo�na sytuowa� obiektów kubaturowych za 
wyj�tkiem urz�dze� infrastruktury technicznej; 

 

  2) Przeznaczenie podstawowe - nale�y przez to rozumie� 
takie przeznaczenie, które przewa�a na danym terenie 
wyznaczonym liniami rozgraniczaj�cymi; 

 
  3) Przeznaczenie uzupełniaj�ce - nale�y przez to rozumie� 

inne rodzaje przeznaczenia ni� podstawowe, które 
uzupełniaj� lub wzbogacaj� przeznaczenie podstawowe; 

 
  4) Teren elementarny – nale�y przez to rozumie� teren 

wydzielony lini� rozgraniczaj�c� i oznaczony 
odr�bnym symbolem. 

 
§ 6. 1. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu s� obowi�zuj�ce: 
 
  1) granice obszaru opracowania planu; 
 
  2) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu; 
 
  3) oznaczenia przeznaczenia terenów: US; 
 
  4) linie zabudowy. 
 

2. Nast�puj�ce oznaczenia mog� podlega� zmianom: 
 
  1) oznaczenia liniowe urz�dze� infrastruktury technicznej 

okre�laj�ce ich orientacyjny przebieg do u�ci�lenia 
w projektach budowlanych; 

 
§ 7. Ustala si� nast�puj�ce zasady zagospodarowania 

na całym obszarze obj�tym planem: 
 
1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

 
  1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

zostały okre�lone poprzez ustalenie parametrów 
i wska�ników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dla poszczególnych terenów; 

 
  2) ustala si� tymczasowy sposób zagospodarowania 

terenu zgodny z obecnym sposobem wykorzystania; 
 
  3) w granicach opracowania nie wyznacza si� terenów 

wymagaj�cych procedury scalenia i podziału zgodnie 
z przepisami o gospodarce nieruchomo�ciami. 

 
2. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
 
  1) cały teren opracowania poło�ony jest na Obszarze 

Chronionego Krajobrazu Doliny Pasł�ki, w stosunku 
do którego obowi�zuj� przepisy Rozporz�dzenia  
Nr 147 Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego z dnia 
13 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Doliny Pasł�ki; 

 
  2) na całym terenie obowi�zuje zakaz lokalizacji nowych 

obiektów zaliczanych do przedsi�wzi�� mog�cych 
znacz�co oddziaływa� na �rodowisko w rozumieniu 
przepisów o ochronie �rodowiska z wyj�tkiem urz�dze� 
infrastruktury technicznej i inwestycji celu publicznego; 

 
  3) ustala si� zakaz prowadzenia prac ziemnych 

wykraczaj�cych ponad minimum niezb�dne do 
realizacji projektowanej zabudowy; 

 
  4) w celu ochrony warto�ci przyrodniczo-krajobrazowych 

terenu wprowadza si� na całym obszarze obj�tym 
opracowaniem zakaz stosowania ogrodze� wy�szych ni� 
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1,8 m, ogrodze� pełnych oraz ogrodze� wykonanych 
z prefabrykowanych elementów �elbetowych. 

 
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury: tereny obj�te granicami opracowania 
nie podlegaj� ochronie konserwatorskiej i archeologicznej 
w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. 
 

4. Zasady obsługi terenu w infrastruktur� techniczn�: 
 
  1) adaptuje si� istniej�ce sieci i urz�dzenia infrastruktury 

technicznej; 
 
  2) zaopatrzenie w wod� z wodoci�gu gminnego – nie 

dopuszcza si� rozwi�za� przej�ciowych; 
 
  3) odprowadzenie �cieków sanitarnych – poprzez 

projektowan� sie� do istniej�cego kolektora i dalej do 
oczyszczalni �cieków; nie dopuszcza si� rozwi�za� 
przej�ciowych w postaci zbiorników bezodpływowych 
i przydomowych oczyszczalni �cieków; 

 
  4) wody opadowe – z terenów utwardzonych dróg, 

parkingów i placów manewrowych nale�y odprowadzi� 
zgodnie z przepisami prawa wodnego oraz przepisami 
dotycz�cymi ochrony �rodowiska do najbli�szego 
odbiornika; z powierzchni dachów naturalny spływ wód 
opadowych w granicach działki; 

 
  5) zaopatrzenie w energi� elektryczn� – z istniej�cej sieci 

energetycznej na warunkach ustalonych przez 
zarz�dc� sieci; 

 
  6) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych �ródeł ciepła 

z zastosowaniem technologii niskoemisyjnych; 
 
  7) gromadzenie odpadów stałych - w typowych pojemnikach 

w granicach własnych działki z wywiezieniem na 
składowisko przez wyspecjalizowane przedsi�biorstwo – 
nie dopuszcza si� utylizacji i składowania odpadów 
w granicach własnych działki. 

 
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji: 
 
  1) powi�zanie terenu z sieci� dróg publicznych – poprzez 

istniej�ce drogi gminne; 
 

6. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 
technicznej 
 
  1) urz�dzenie pla�y ogólnodost�pnej; 
 

Rozdział 2 
Przepisy szczegółowe dotycz �ce terenów o ró �nej 
funkcji lub ró �nym sposobie zagospodarowania 
 
§ 8. Dla terenów wydzielonych liniami 

rozgraniczaj�cymi ustala si� nast�puj�ce warunki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 

Symbol 
przeznaczenia 

terenu 

Zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu 

US.01 Teren usług, rekreacji i sportu 
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa zwi�zana 
z obsług� pla�y publicznej, w tym w szczególno�ci: 
sanitariaty, mała gastronomia. 
Przeznaczenie uzupełniaj�ce: parking, urz�dzenia 
sportowe typu boiska lub place zabaw, 
infrastruktura techniczna. 
 
1) zasady i warunki podziału – minimalna   
powierzchnia działki budowlanej 2000 m2; 
 
2) maksymalna wysoko�� zabudowy – 
2 kondygnacje nadziemne, w tym u�ytkowe 
poddasze, jednak nie wi�cej ni� 7,0 m; 
 
3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie 
z oznaczeniami na rysunku planu; 
 
4) dachy dwuspadowe, symetryczne o nachyleniu 
połaci głównych zawartym w przedziale 35÷45 
stopni, kryte dachówk� ceramiczn� lub materiałem 
dachówkopodobnym w kolorach czerwieni; 
 
5) wska�nik zabudowy nie wi�kszy ni� 0,25; 
 
6) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 50% 
powierzchni działki jako biologicznie czynnej. 

US.02 
US.03 

Teren usług, rekreacji i sportu 
Przeznaczenie podstawowe: teren pla�y publicznej. 
Przeznaczenie uzupełniaj�ce: urz�dzenia 
podziemne infrastruktury technicznej. 
 
1) obowi�zuje zakaz zabudowy za wyj�tkiem 
podziemnych urz�dze� infrastruktury technicznej; 
 
2) dopuszcza si� mo�liwo�� lokalizacji obiektów 
małej architektury zwi�zanych z obsług� pla�y; 
 
3) nale�y zachowa� istniej�cy warto�ciowy 
drzewostan, dopuszcza si� przeprowadzenie prac 
sanitarnych i porz�dkuj�cych ziele�; 
 
4) adaptuje si� istniej�ce pomosty z mo�liwo�ci� 
rozbudowy, przebudowy lub rozbiórki i odbudowy. 

 
Rozdział 3 

Przepisy ko �cowe 
 
§ 9. Dla wszystkich terenów ustala si� stawk� 

procentow� słu��c� naliczaniu opłaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysoko�ci 30%. 

 
§ 10. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi  

Gminy Gietrzwałd. 
 

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

 
Przewodnicz�cy Rady 

Krzysztof Wysocki 
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Zał�cznik nr 1a 
do Uchwały nr XLIII/475/2010 
Rady Gminy Gietrzwałd 
z dnia 22 lipca 2010 r. 
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Zał�cznik nr 1b 
do Uchwały nr XLIII/475/2010 
Rady Gminy Gietrzwałd 
z dnia 22 lipca 2010 r. 
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Zał�cznik nr 2 
do Uchwały nr XLIII/475/2010 
Rady Gminy Gietrzwałd 
z dnia 22 lipca 2010 r. 

 
 

Rozstrzygni�cie dotycz�ce zgodno�ci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd w obr�bie 
Sz�bruk – działki nr 147/1 i 192/199 z ustaleniami studium: dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Gietrzwałd w obr�bie Sz�bruk – działki nr 147/1 i 192/199. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, 
z 2005 Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 Nr 127, poz.880, z 2008 Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, z 2009 Nr 220, poz. 1413) stwierdza si� zgodno�� „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Gietrzwałd w obr�bie Sz�bruk – działki nr 147/1 i 192/199” ze Studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Gietrzwałd. 
 

Rozstrzygni�cie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu: dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Gietrzwałd w obr�bie Sz�bruk – działki nr 147/1 i 192/199. Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, z 2004 Nr 6 poz. 41, 
Nr 141 poz. 1492, z 2005 Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 Nr 127,  
poz. 880, z 2008 Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, z 2009 Nr 220, poz. 1413) termin wnoszenia uwag do projektu 
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd w obr�bie Sz�bruk – działki nr 147/1 i 192/199 
W wyznaczonym terminie nie wpłyn�ły do projektu planu �adne uwagi. 

 
Rozstrzygni�cie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� 

własnych gminy: dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd w obr�bie Sz�bruk – 
działki nr 147/1 i 192/199. Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 Nr 113 poz. 954, Nr 130  
poz. 1087, z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 Nr 127, poz.880, z 2008 Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 
z 2009 Nr 220, poz. 1413) rozstrzyga si� o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do 
zada� własnych gminy uj�tych w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd w obr�bie 
Sz�bruk – działki nr 147/1 i 192/199 ”w sposób nast�puj�cy: 

 
Lp. Nazwa zadania Okres i �ródła finansowania 
1. Urz�dzenie pla�y ogólnodost�pnej zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym 
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UCHWAŁA Nr XLI/333/10 

Rady Gminy Dywity 

z dnia 29 lipca 2010 r. 

 

w sprawie regulaminu utrzymania czysto �ci i porz �dku na terenie Gminy Dywity. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (tj. 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, 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, 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 Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 4 ust. 1  
i ust. 2 ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu 
czysto�ci i porz�dku w gminach (tekst jedn. Dz. U.  
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495, Dz. U. 
z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, Dz. U. z 2008 r. Nr 223,  
poz. 1464, Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79,  
poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664 i Dz. U. 
z 2010 r. Nr 47, poz. 278) po zasi�gni�ciu opinii 
Pa�stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Olsztynie Rada Gminy Dywity uchwala regulamin 

utrzymania czysto�ci i porz�dku na terenie Gminy Dywity 
i zwany dalej "regulaminem" o nast�puj�cej tre�ci: 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Regulamin utrzymania czysto�ci i porz�dku na 

terenie Gminy Dywity, zwany dalej regulaminem okre�la 
szczegółowe zasady utrzymania czysto�ci i porz�dku na 
terenie Gminy Dywity. 
 

§ 2. Ilekro� w regulaminie jest mowa o: 
 
  1) wła�cicielach nieruchomo�ci - nale�y przez to rozumie� 

tak�e współwła�cicieli, u�ytkowników wieczystych oraz 
jednostki organizacyjne i osoby posiadaj�ce 
nieruchomo�ci w zarz�dzie lub u�ytkowaniu, a tak�e inne 
podmioty władaj�ce nieruchomo�ci�, 

 
  2) odpadach komunalnych - nale�y przez to rozumie� 

stałe i ciekłe odpady powstaj�ce w gospodarstwach 
domowych, w obiektach u�yteczno�ci publicznej 


