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d) informacje o  ewentualnych innych �ródłach 
finansowania; 

 
10) informacje na temat dotychczasowych zada� 

realizowanych we współpracy z administracj� publiczn�; 
 
11) imiona i  nazwiska osób reprezentuj�cych grup� 

inicjatywn� wraz z podpisami. 
 

2. Do wniosku nale�y doł�czy� w szczególno�ci: 
kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzj� 
o pozwoleniu na budow� lub zgłoszenie realizacji zadania. 
 

§ 3. 1. Wnioski, o których mowa w § 2, nale�y składa� 
w sekretariacie Urz�du Miejskiego w Gołdapi do dnia  
30 wrze�nia roku poprzedzaj�cego nowy rok bud�etowy. 
 

2. W terminie do 14 dni od daty zło�enia wniosku 
stosowna komórka organizacyjna Urz�du Miejskiego, 
b�d� gminna jednostka organizacyjna wła�ciwa do realizacji 
danej inicjatywy lokalnej dokona analizy wniosku pod 
wzgl�dem formalnym oraz zaopiniuje zgłoszon� inicjatyw�, 
a nast�pnie kieruje j� do wła�ciwej merytorycznie komisji 
Rady Miejskiej celem zaopiniowania. 
 

3. Komisja Rady Miejskiej opiniuje wnioski w ci�gu 30 
dni od daty ich otrzymania. 
 

§ 4. 1. Kryteria oceny wniosków: 
 
  1) celowo�� inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb 

społeczno�ci lokalnej; 
 
  2) zaawansowanie przygotowa� do realizacji zadania 

b�d�cego przedmiotem wniosku; 
 
  3) wysoko�� �rodków z  bud�etu Gminy Gołdap 

potrzebnych do realizacji zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej; 

 
  4) koszty eksploatacji inicjatywy lokalnej, ponoszone 

przez gmin� po jej zrealizowaniu; 

 
  5) liczba uczestników inicjatywy lokalnej – mieszka�ców 

bloku, osiedla, członków organizacji wyst�puj�cej 
z inicjatyw�; 

 
  6) wkład własny grupy inicjatywnej na poziomie nie 

ni�szym, ni� 50% kosztu realizacji zadania. 
 

2. Wkład własny w kosztach realizacji inicjatywy 
lokalnej stanowi�: 
 
  1) �rodki finansowe zgromadzone przez grup� inicjatywn�; 
 
  2) praca własna (tzw. robocizna) �wiadczona przez 

uczestników inicjatywy lokalnej; 
 
  3) �wiadczenia rzeczowe – w  szczególno�ci 

dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, 
usługi transportowe, materiały niezb�dne do realizacji 
inicjatywy lokalnej. 

 
§ 5. 1. Ostateczn� decyzj� co do realizacji wniosków 

podejmuje Burmistrz Gołdapi. 
 
2. Burmistrz Gołdapi, w ramach projektu bud�etu, 

przedstawia propozycje, które zostały przyj�te. 
 
3. W sytuacji przyj�cia wniosku do realizacji Burmistrz 

Gołdapi po wprowadzeniu zadania do bud�etu Gminy, 
zawiera umow�, na czas okre�lony, o realizacj� inicjatywy 
lokalnej z  wnioskodawc�. W  przypadku odrzucenia 
wniosku, Burmistrz uzasadnia swoje stanowisko. 

 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 

Gołdapi. 
 

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

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej  
Wojciech Hołdy�ski 

 
 
 

1002 

UCHWAŁA Nr V/40/11 

Rady Gminy D �wierzuty 

z dnia 28 marca 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego gminy D �wierzuty w obr �bie 

geodezyjnym Ra �sk dla działki nr 242/2, gmina D �wierzuty. 

 
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 oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153  
poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162,  
poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  
poz. 1203 Nr 214 poz. 1806 oraz z 2005 r. Nr 172  
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 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 oraz z 2008 r. Nr 180 
poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52  
poz. 420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142, 
Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) 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 oraz z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141  
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130  
poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635 
oraz z 2007 r. Nr 127 poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199  
poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413 oraz 
z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, 
Nr 119 poz. 804, Nr 149. poz. 996, Nr 155 poz. 1043, 
Nr 130 poz. 871), Rada Gminy D�wierzuty uchwala,  
co nast�puje: 
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Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci z  ustaleniami 

Studium uwarunkowa� i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy D�wierzuty i  zapoznaniu si� 
z prognoz� oddziaływania na �rodowisko oraz prognoz� 
skutków finansowych uchwalenia planu, uchwala si� 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy D�wierzuty w obr�bie geodezyjnym Ra�sk dla 
działki nr 242/2, gmina D�wierzuty, zwany dalej planem. 
 

2. Plan obejmuje teren o  powierzchni 1,2867 ha 
poło�ony w  obr�bie geodezyjnym Ra�sk, gmina 
D�wierzuty, poło�ony od strony południowo-zachodniej 
przy istniej�cej drodze gminnej wewn�trznej, od strony 
północno-wschodniej przy istniej�cym kompleksie le�nym, 
w granicach zgodnych z Uchwał� Intencyjn� Rady Gminy 
D�wierzuty Nr XXVII/235/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
oraz oznaczeniami na rysunku planu. 

 
3. Plan składa si� z  nast�puj�cych elementów 

podlegaj�cych uchwaleniu i opublikowaniu: 
 
  1) uchwały stanowi�cej tekst ustale� planu; 
 
  2) rysunku planu w  skali 1:1000, stanowi�cego zał�cznik 

nr 1  do uchwały; rysunek do publikacji został 
zmniejszony; 

 
  3) rozstrzygni�cia o  sposobie rozpatrzenia uwag do 

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

 
  4) rozstrzygni�cia o  sposobie realizacji oraz zasady 

finansowania inwestycji z  zakresu infrastruktury 
technicznej, nale��cych do zada� własnych gminy, 
stanowi�cego zał�cznik nr 3 do uchwały. 

 
§ 2. Stawka procentowa słu��ca naliczeniu opłaty, o 

której mowa w art. 36 ust. 4  ustawy o  planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, została ustalona dla 
poszczególnych terenów w nast�puj�cych wysoko�ciach: 
 

oznaczenie przeznaczenia terenu stawka procentowa 
1ML 25% 

2NO, 2KD nie ma zastosowania 
1KDW 10% 

 
§ 3. 1. Przedmiotem ustale� planu s�: 

  1) teren zabudowy rekreacji indywidualnej; 
  2) teren przepompowni �cieków; 
  3) tereny oraz zasady obsługi komunikacj� kołow�; 
  4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej; 
  5) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

działek; 
  6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony 

�rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 
 

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala si� ich 
przeznaczenie. 

 
3. Przeznaczenie odnosi si� do wszystkich elementów 

zagospodarowania niezb�dnych do pełnienia ustalonej 
funkcji. 

 
4. Na terenie obj�tym planem nie wyst�puj� potrzeby 

szczególnych regulacji dotycz�cych: 
 

  a) wymaga� wynikaj�cych z  potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych; 

 
  b) obszarów rehabilitacji istniej�cej zabudowy 

i infrastruktury technicznej. 
 

§ 4. Ustala si� nast�puj�cy zakres oznacze� 
graficznych na rysunku planu jako �ci�le obowi�zuj�cy 
i okre�lony: 
 
  1) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania 
 
  2) nieprzekraczalne linie zabudowy 
 
  3) obowi�zuj�ce linie zabudowy 
 
  4) oznaczenia przeznaczenia terenu elementarnego 
 
  5) granice terenu obj�tego planem. 
 

§ 5. Ilekro� w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 
 
  1) uchwale - nale�y przez to rozumie� niniejsz� uchwał� 

Rady Gminy D�wierzuty, o ile z tre�ci przepisu nie 
wynika inaczej; 

 
  2) terenie elementarnym – nale�y przez to rozumie� 

teren wydzielony lini� rozgraniczaj�c� i oznaczony 
jednym symbolem literowo-cyfrowym; 

 
  3) powierzchni terenu biologicznie czynnej - nale�y 

przyj�� definicj� zawart� w rozporz�dzeniu Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie; 

 
  4) nieprzekraczalnej linii zabudowy /granicy zabudowy/ – 

jest to linia ograniczenia zabudowy, wyznaczaj�ca 
minimaln� odległo��, w jakiej mo�na sytuowa� 
budynek od granicy działki lub linii rozgraniczaj�cej 
drog�; nieprzekraczaln� lini� zabudowy nale�y 
rozumie� nast�puj�co: �aden element budynku nie 
mo�e przekroczy� tej linii; w  miejscach, gdzie nie 
oznaczono nieprzekraczalnej linii zabudowy, 
odległo�ci od granicy działki nale�y przyjmowa� 
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami; 

 
  5) obowi�zuj�cej linii zabudowy - jest to linia ograniczenia 

zabudowy wyznaczaj�ca odległo��, w jakiej nale�y 
sytuowa� budynek od linii rozgraniczaj�cej drog�; 
obowi�zuj�c� lini� zabudowy nale�y rozumie� 
nast�puj�co: na obowi�zuj�cej linii zabudowy nale�y 
sytuowa� minimum 70% elewacji budynku, przy czym 
�aden element budynku nie mo�e przekroczy� tej linii 
z wyj�tkiem okapów i gzymsów, które mog� t� granic� 
przekroczy� nie wi�cej ni� 0,8 m; 

 
  6) wysoko�ci budynku – nale�y przez to rozumie�: 

a) odległo�� mierzon� mi�dzy górn� powierzchni� 
stropu lub warstwy wyrównawczej na gruncie do 
poziomu kalenicy, attyki lub najwy�szego punktu 
dachu, nie licz�c kominów i anten; 

b) podan� liczb� kondygnacji oznaczaj�c� 
kondygnacje w  rozumieniu przepisów 
Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury w  sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie. 
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  7) budynku rekreacji indywidualnej – nale�y przez to 
rozumie� definicj� zawart� w  przepisach 
Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury w  sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� 
budynki i ich usytuowanie; 

 
  8) mała architektura - nale�y przez to rozumie� definicj� 

zawart� w przepisach Prawa budowlanego. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia planu 

 
§ 6. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony 

i kształtowania ładu przestrzennego: 
 
  1) na terenie obj�tym planem nie wyst�puj� elementy 

zagospodarowania przestrzennego, które wymagaj� 
ochrony, ukształtowania lub rewaloryzacji; 

 
  2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

zostały okre�lone poprzez ustalenie linii zabudowy, 
parametrów i  wska�ników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu. 
 
§ 7. Ustalenia dotycz�ce ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
 

1. Na terenie obj�tym planem nie wyst�puj� obiekty 
podlegaj�ce lub mog�ce podlega� ochronie. 
 

2. Nowa projektowana zabudowa powinna swoim 
charakterem nawi�zywa� do istniej�cej, 
charakterystycznej dla regionu, architektury poprzez 
zastosowanie odpowiedniej kolorystyki, stolarki otworowej 
oraz detalu budowlanego. 

 
§ 8. Ustalenia dotycz�ce ochrony �rodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego: 
 
  1) teren obj�ty planem le�y poza granicami obszarów 

obj�tych prawnymi formami ochrony przyrody; 
 
  2) dopuszczalny poziom hałasu nale�y przyj�� jak dla 

zabudowy mieszkaniowej, stosownie do przepisów 
odr�bnych; 

 
  3) zakazuje si� stosowania �u�la piecowego do 

utwardzania dróg i placów; 
 
  4) zakazuje si� stosowania innych rozwi�za� w zakresie 

gospodarki wodno-�ciekowej ni� ustalone niniejszym 
planem. 

 
§ 9. Ustalenia dotycz�ce przeznaczenia terenów: 

 
symbol terenu 
elementarnego 

przeznaczenie terenu 

1ML teren zabudowy rekreacji indywidualnej 
2NO teren przepompowni �cieków 

1KDW droga wewn�trzna 
2KD teren na poszerzenie drogi gminnej 

 
§ 10. Ustalenia dotycz�ce parametrów i wska�ników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
 
1. W ramach przeznaczenia podstawowego dla terenu 

oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ML mo�liwa 
jest lokalizacja: 
 

  1) nie wi�cej ni� jednego budynku rekreacji indywidualnej 
na jednej działce; 

 
  2) obiektów małej architektury. 
 

2. Na terenie elementarnym przeznaczonym pod 
zabudow� rekreacji indywidualnej, oznaczonym na 
rysunku planu symbolem 1ML obowi�zuje: 
 
  1) poziom posadowienia parteru nie wi�cej ni� 60 cm 

wzgl�dem najni�ej posadowionego punktu na elewacji 
w odniesieniu do poziomu terenu; 

 
  2) wysoko�� zabudowy max. 10,0 m w rozumieniu § 5 

pkt 6, max. dwie kondygnacje nadziemne, w tym druga 
kondygnacja w poddaszu u�ytkowym; 

 
  3) budynki rekreacji indywidualnej przekrywa� dachami 

stromymi, dwu- lub wielopołaciowymi o nachyleniu 
połaci 30°-45°; pokrycie dachówk � ceramiczn� lub 
innym materiałem o podobnych zbli�onych walorach 
estetycznych w kolorze czerwonym lub br�zowym; 
wysoko�� �cianki kolankowej max. 1,00 m; 

 
  4) elementy małej architektury przekrywa� dachami 

o k�cie nachylenia 30°-45°; materiały do krycia 
dachów jak powy�ej w pkt 3; 

 
  5) obowi�zuje stosowanie kierunku kalenicy równolegle 

do kierunku osi drogi oznaczonej symbolem 1KDW, 
t.j. z kierunku południowo-zachodniego na północny - 
wschód; w  przypadku dachu wielopołaciowego tak 
okre�lony kierunek kalenicy obowi�zuje dla 
dominuj�cej w  bryle cz��ci budynku; 

 
  6) udział powierzchni zabudowy w  stosunku do 

powierzchni działki: max. 15%; 
 
  7) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do 

powierzchni działki: min. 75%; 
 
  8) ogrodzenia nie wy�sze ni� 1,80 m, a�urowe wykonane 

z materiałów tradycyjnych takich jak: kamie�, drewno, 
cegła, itp.; zabrania si� stosowania ogrodze�: 
a) betonowych; 
b) wykonanych z elementów prefabrykowanych 

�elbetowych; 
c) pełnych bez wzgl�du na rodzaj stosowanego 

materiału. 
 

3. Teren oznaczony symbolem 2NO przeznaczony 
pod przepompowni� �cieków. Mo�liwe jest wł�czenie w/w 
terenu do przylegaj�cego terenu zabudowy rekreacji 
indywidualnej 1ML, pod warunkiem, �e teren 1ML, obj�ty 
niniejszym planem, zostanie obsłu�ony przez inn�, 
poło�on� w s�siedztwie przepompowni� �cieków. 
 

§ 11. Ustalenia dotycz�ce granic i  sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj�cych 
ochronie na podstawie przepisów odr�bnych: 
 
  1) na obszarze obj�tym planem nie wyst�puj� 

udokumentowane geologicznie zło�a kopalin, 
ewidencjonowane w Krajowym Bilansie Zasobów; 

 
  2) na obszarze obj�tym planem nie wyst�puj� tereny 

nara�one na niebezpiecze�stwo powodzi; 
 



7������(�B��#D��E�
@�����D���C�@C���3�(�45C����(��'�����=	�� � F����A		��
�

4��--A�4

  3) na obszarze obj�tym planem nie wyst�puj� obszary 
zagro�one osuwaniem si� mas ziemnych oraz mog�ce 
podlega� procesom osuwiskowym. 

 
§ 12. Ustalenia dotycz�ce szczegółowych zasad 

i warunków scalania i podziału nieruchomo�ci: 
 

1. Nowe, samodzielne działki budowlane mog� 
stanowi� tylko te cz��ci terenu, których wielko��, cechy 
geometryczne, dost�p do drogi publicznej i wyposa�enie 
w urz�dzenia infrastruktury technicznej spełniaj� wymogi 
realizacji obiektów budowlanych, wynikaj�cych 
z niniejszego planu i przepisów odr�bnych; 
 

2. Linie wewn�trznego podziału, oznaczone na 
rysunku planu, wskazuj� mo�liwo�� oraz zasad� cech 
geometrycznych podziału na działki. 
 

3. Ustala si� nast�puj�ce parametry działek 
budowlanych dla zabudowy rekreacji indywidualnej: 
 
  1) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2; 
 
  2) minimalna szeroko�� frontu działki - 25 m, w/w 

ustalenie nie odnosi si� do działek sytuowanych na 
tarczy nawrotnej; 

 
  3) k�t poło�enia granicy działki w stosunku do linii 

rozgraniczaj�cej drog� obsługuj�c� 90°. 
 

§ 13. Ustalenia dotycz�ce zasad rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji: 
 
  1) obsług� komunikacji zewn�trznej, dla obszaru 

obj�tego planem, stanowi droga gminna wewn�trzna 
przylegaj�ca do obszaru obj�tego planem od strony 
południowo-wschodniej; 

 
  2) obsługa komunikacyjna obszaru obj�tego planem 

z drogi wewn�trznej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 1KDW; 

 
  3) droga wewn�trzna, oznaczona na rysunku planu 

symbolem 1KDW, o szeroko�ci nie mniej ni� 10,0 m 
w liniach rozgraniczaj�cych; 

 
  4) teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 2KD, 

przeznaczony na poszerzenie drogi gminnej do 
szeroko�ci min. 10,0 m w liniach rozgraniczaj�cych; 

 
  5) stosowanie przepuszczalnej nawierzchni drogi 

wewn�trznej; 
 
  6) dla zabudowy rekreacji indywidualnej nale�y zapewni� 

miejsca parkingowe na terenie działki własnej w ilo�ci 
min. 2  stanowiska na 1  budynek rekreacji 
indywidualnej. 

 
§ 14. Ustalenia dotycz�ce zasad rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej: 
 
  1) ustala si� generaln� zasad� prowadzenia sieci 

infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj�cych 
terenów przeznaczonych pod komunikacj�; 

 

  2) dopuszcza si� sytuowanie kablowej linii 
telekomunikacyjnej oraz ewentualnie innych sieci 
i obiektów infrastruktury technicznej na terenach 
przeznaczonych pod zabudow� rekreacji indywidualnej; 

 
  3) teren obj�ty planem znajduje si� w obr�bie 

Aglomeracji t.j. obszaru wyznaczonego na podstawie 
Rozporz�dzenia Ministra �rodowiska w  sprawie 
sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji; 
odprowadzanie �cieków do projektowanej gminnej 
kanalizacji sanitarnej; dopuszcza si� odprowadzanie 
�cieków do zbiorników szczelnych, do czasu 
wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej - tj. na 
podstawie przepisów odr�bnych oraz zgodnie z  
Krajowym Programem Oczyszczania �cieków 
Komunalnych – do ko�ca roku 2015; 

 
  4) wody opadowe nale�y zagospodarowa� na terenie 

działki własnej; 
 
  5) zaopatrzenie  w  wod�  z  projektowanego wodoci�gu 

gminnego; do czasu wybudowania wodoci�gu 
gminnego zaopatrzenie w wod� z własnych uj�� wody; 

 
  6) zaopatrzenie w  energi� elektryczn� z  istniej�cych 

�ródeł, zgodnie z warunkami dysponenta sieci; 
 
  7) zaopatrzenie w ciepło ze �ródeł indywidualnych; 
 
  8) zakaz stosowania, w  indywidualnych systemach 

grzewczych nowej zabudowy, paliw znacznie 
obci��aj�cych atmosfer� tj. w�gla kamiennego, w�gla 
brunatnego i koksu; 

 
  9) uzyskanie warunków technicznych od dysponentów 

sieci na etapie projektu budowlanego. 
 

§ 15. 1. W granicach opracowania planu, inwestycj� 
celu publicznego, w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
jest przebudowa drogi gminnej przylegaj�cej do terenu 
obj�tego planem od strony południowo-zachodniej oraz 
budowa i utrzymanie sieci uzbrojenia technicznego. 
 

2. Udział gminy D�wierzuty w realizacji w/w inwestycji 
b�dzie okre�lony wła�ciwymi uchwałami Rady Gminy 
w trybie przepisów o finansach publicznych. 

 
§ 16. Ustalenia dotycz�ce sposobu i  terminu 

tymczasowego zagospodarowania, urz�dzania i  
u�ytkowania terenów: do czasu zagospodarowania 
zgodnie z  przeznaczeniem u�ytkowa� teren jak 
dotychczas, tzn. rolniczo. 
 

Rozdział 3 
Przepisy ko �cowe 

 
§ 17. Wykonanie Uchwały powierza si� Wójtowi 

Gminy D�wierzuty. 
 

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

Przewodnicz�cy Rady Gminy  
Krzysztof Sawicki 
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Zał�cznik nr 1 
do uchwały nr V/40/11 
Rady Gminy D�wierzuty 
z dnia 28 marca 2011 r. 
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Zał�cznik nr 2 
do uchwały nr V/40/11 
Rady Gminy D�wierzuty 
z dnia 28 marca 2011 r. 

 
 Na podstawie z art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.) Rada Gminy D�wierzuty podejmuje nast�puj�ce rozstrzygni�cia: 
 

w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy D�wierzuty w obr�bie geodezyjnym Ra�sk dla działki 242/2, gmina D�wierzuty stwierdza si�, �e do wyło�onego 
projektu planu do publicznego wgl�du w ustawowym terminie nie wpłyn�ły �adne uwagi. 
 
 
 

Zał�cznik nr 3 
do uchwały nr V/40/11 
Rady Gminy D�wierzuty 
z dnia 28 marca 2011 r. 

 
 Rozstrzygni �cie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwe stycji z zakresu infrastruktury technicznej 
nale��cych do zada � własnych gminy zwi �zanych z projektem miejscowego planu zagospodarowan ia 
przestrzennego gminy D �wierzuty w obr �bie geodezyjnym Ra �sk dla działki 242/2, gmina D �wierzuty 
 

W zwi�zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z pó�n. zm.) stwierdza si�, �e w granicach opracowania planu przewiduje si� realizacj� zada� własnych gminy, 
polegaj�cych na: 
 
  1. przebudowie drogi gminnej przylegaj�cej do terenu obj�tego planem od strony południowo-zachodniej; 
 
  2. budowie i utrzymaniu sieci uzbrojenia technicznego. 
 
Udział gminy D�wierzuty w realizacji w/w inwestycji b�dzie okre�lony wła�ciwymi uchwałami Rady Gminy w trybie przepisów 
o finansach publicznych. 
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UCHWAŁA Nr VII/ 42/2011 

Rady Miejskiej w Korszach 

z dnia 29 marca 2011 r. 

 

w sprawie ustalenia opłat za �wiadczenia prowadzonego przez Gmin � Korsze przedszkola publicznego 

 
Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 

7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty (Dz. U. z 2004 r.  
Nr 256, poz. 2572, Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304,  
Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161,  
Nr 272, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz. U. Nr z 2005 r. 
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020,  
Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, 
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, 
poz. 1658, Dz. U. z 2007 roku Nr 42, poz. 273, Nr 80,  
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,  
poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, Dz. U. z 2008 r. Nr 70,  
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 325, 
poz. 1618, Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, 
Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705,  
Dz. U. z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, 
poz. 857, Nr 148, poz. 991 i Nr 157, poz. 1241) w zwi�zku 
z art. 40 ust. 1  ustawy z  dnia 8  marca 1990 r. 
o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142  
poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, 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 175, poz. 1457; Nr 181,  
poz. 1337; Dz. U. z 2007 Nr 48, poz. 327; Nr 138,  
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 Nr 180,  
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52,  
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28,  
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,  
poz. 675) Rada Miejska w Korszach uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1. Usługi �wiadczone przez publiczne przedszkole 

prowadzone przez Gmin� Korsze w zakresie podstawy 
programowej okre�lonej w rozporz�dzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia  ogólnego  w  poszczególnych  typach  szkół  
(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) s� realizowane bezpłatnie 
w wymiarze 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu od 
poniedziałku do pi�tku. 
 

§ 2. 1) Przedszkole publiczne za realizacj� �wiadcze� 
wykraczaj�cych ponad podstaw� programow�, o której 
mowa w § 1, pobiera opłat� miesi�czn� w wysoko�ci 10% 


