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UCHWAŁA Nr VI/35/11 

Rady Gminy Dywity 

z dnia 29 marca 2011 r. 

 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obni �ek w realizacji tygodniowego obowi �zkowego wymiaru  

godzin zaj �� nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierowni cze w szkołach  

i przedszkolach prowadzonych przez Gmin � Dywity. 

 
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia  

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, 
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,  
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, 
poz. 1369, Nr 247 poz. 1821, z 2008 r. Nr 145 poz. 917, 
Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, 
Nr 67 poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213 poz. 1650, Nr 219 
poz. 1706) Rada Gminy Dywity uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze w  szkołach i  placówkach o�wiatowych 
prowadzonych przez Gmin� Dywity, w  zale�no�ci od 
wielko�ci i typu szkoły oraz warunków pracy, obni�a si� 
tygodniowy obowi�zkowy wymiar godzin zaj�� 
dydaktycznych, wychowawczych i opieku�czych okre�lony 
w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela do liczby 
godzin zaj�� okre�lonej w tabeli poni�ej: 
 
L.p. Stanowisko kierownicze Obni�ony tygodniowy wymiar godzin 

1. 
Dyrektor przedszkola licz�cego: 
- do dwóch oddziałów 10 
- trzy i wi�cej oddziałów 8 

2. 

Dyrektor szkoły (zespołu szkół) licz�cej: 
- do 6 oddziałów 6 
- od 7 do 9 oddziałów 5 
- od 10 do 16 oddziałów 3 
- powy�ej 16 oddziałów 0 

3. 
Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) licz�cej: 
- do 14 oddziałów 6 
- 15 i wi�cej oddziałów 5 

 

§ 2. Ustalony w § 1 tygodniowy obowi�zkowy wymiar 
godzin zaj�� dydaktycznych, wychowawczych 
i opieku�czych odnosi si� tak�e do nauczycieli, którym 
powierzono funkcje dyrektora lub wicedyrektora 
w zast�pstwie nauczycieli powołanych do pełnienia tych 
funkcji z tym, �e obowi�zuje on tych nauczycieli od 
pierwszego dnia miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu, w 
którym zlecono nauczycielowi pełnienie funkcji dyrektora 
lub wicedyrektora, a ustaje z ko�cem miesi�ca, w którym 
nauczyciel zaprzestał pełni� funkcj�. 

 
§ 3. Traci moc uchwała nr XX/135/2000 Rady Gminy 

Dywity z dnia 26 kwietnia 2000 roku w sprawie okre�lenia 
zasad udzielania i  rozmiaru zni�ek tygodniowego 
obowi�zkowego wymiaru godzin zaj�� dydaktyczno-
wychowawczych i opieku�czych dla nauczycieli, którym 
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz 
zasad zwalniania ich od realizacji tygodniowego 
obowi�zkowego wymiaru godzin zaj�� dydaktycznych, 
wychowawczych i opieku�czych. 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi  
Gminy Dywity. 
 

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

Przewodnicz�ca Rady Gminy Dywity 
Renata Kaszubska 
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UCHWAŁA Nr V/43/11 

Rady Gminy Mr �gowo 

z dnia 13 kwietnia 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego działek  

o nr geodezyjnych 326/3 i 326/5 w obr �bie Kiersztanowo, gmina Mr �gowo. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1  w zwi�zku z art. 27  

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku: 
Nr 80, poz. 717, z 2004 roku: Nr 6 poz. 41, Nr 141,  
poz. 1492, z 2005 roku: Nr 130, poz. 1087, z 2006 roku: 
Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2008 roku: Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 
roku: 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, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, 
z 2011 roku: Nr 32, poz. 159) oraz art. 7 ust.1 pkt 1,  
art. 18 ust. 2, pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku: 
Nr 142, poz. 1591, 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, 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. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i Uchwały  
Nr XV/103/08 Rady Gminy Mr�gowo z  dnia 7  lutego  
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2008 r. w  sprawie przyst�pienia do sporz�dzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
działek o  nr geodezyjnych 326/3 i 326/5 w obr�bie 
Kiersztanowo gmina Mr�gowo Rada Gminy Mr�gowo 
uchwala, co nast�puje: 
 

Rozdział 1 
Ustalenia wst �pne 

 
§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci ze studium 

uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mr�gowo uchwala si� miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego działek  
o nr geodezyjnych 326/3 i 326/5 w obr�bie Kiersztanowo 
gmina Mr�gowo. 
 

2. Plan składa si� z nast�puj�cych elementów 
podlegaj�cych uchwaleniu i opublikowaniu: 
 
  1) ustale� planu stanowi�cych tre�� mniejszej uchwały; 
 
  2) rysunku planu w skali 1:1000 stanowi�cego zał�cznik 

nr 1 do niniejszej uchwały; 
 
  3) rozstrzygni�cia o sposobie rozpatrzenia uwag do 

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

 
  4) rozstrzygni�cia o  sposobie realizacji zapisanych 

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

 
§ 2. 1. Ustala si� nast�puj�c� interpretacj� u�ytych 

symboli i poj��: 
 
  1) linia rozgraniczaj�ca teren o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach u�ytkowania �ci�le okre�lona – 
oznaczona lini�, która nie mo�e by� przesuni�ta 
w wyniku realizacji planu; 

 
  2) linia zabudowy nieprzekraczalna - jest to linia 

wyznaczona na rysunku planu, wzdłu� której 
obowi�zuje usytuowanie jednej z elewacji budynku 
z mo�liwo�ci� cofni�cia budynku w gł�b działki; 

 
  3) teren – oznacza teren o okre�lonym przeznaczeniu i  

zasadach zagospodarowania który został wyznaczony 
na rysunku planu liniami rozgraniczaj�cymi, posiada 
oznaczenie, symbol literowy, numer porz�dkowy oraz 
przypisane ustalenia w niniejszej uchwale; 

 
  4) teren zabudowy rekreacji indywidualnej – oznacza 

zabudow� rekreacji indywidualnej przeznaczon� do 
okresowego wypoczynku; 

 
  5) tereny zabudowy usług hotelarskich – oznacza 

wszelkiego rodzaje zabudow� przeznaczon� do 
wypoczynku zbiorowego jak pensjonaty, domy 
wczasowe, hotele; 

 
  6) kierunek kalenicy – nale�y przez to rozumie� 

usytuowanie głównej kalenicy budynku; 
 
  7) ziele� naturalna – nale�y przez to rozumie� ziele� 

pozostawion� w stanie naturalnym. 
 

2. Poj�cia i okre�lenia u�yte w ustaleniach planu a nie 
zdefiniowane powy�ej nale�y rozumie� zgodnie z ogólnie 
obowi�zuj�cymi przepisami prawa. 

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

  1) tereny zabudowy rekreacji indywidualnej – UTL; 
  2) tereny zabudowy usług hotelarskich – UT; 
  3) teren cmentarza – ZCz; 
  4) tereny le�ne – ZL; 
  5) tereny zieleni naturalnej – ZN; 
  6) teren zieleni izolacyjnej -ZI; 
  7) teren parkingu – KSp; 
  8) teren drogi publicznej klasy dojazdowej – KDD; 
  9) tereny drógi wewn�trznych – KDW; 
10) teren dróg pieszych – KDX. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne 

 
§ 4. Oznaczenia na rysunku planu: 

 
1. Skala rysunku planu okre�lona w  formie liczbowej 

i liniowej. 
 

2. Granice terenu obj�tego planem. 
 

3. Linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu 
lub ró�nych zasadach zagospodarowania. 
 

4. Oznaczenia terenów składaj� si� z liczb, liter, które 
okre�laj�: 
 
  1) kolejny porz�dkowy numer terenu okre�lonego liniami 

rozgraniczaj�cymi – oznaczenia cyfrowe; 
 
  2) symbol przeznaczenia – oznaczenie literowe jak w § 3. 
 

5. Nieprzekraczalne linie zabudowy. 
 

§ 5. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu s� obowi�zuj�ce: 
 

1. Granice opracowania planu. 
 

2. Linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu 
lub ró�nych zasadach zagospodarowania terenu. 
 

3. Nieprzekraczalne linie zabudowy. 
 

§ 6. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne mog� podlega� 
zmianom: 
 

1. Podział wewn�trzny zabudowy rekreacji indywidualnej 
zgodnie z ustalonymi zasadami. 
 

§ 7. 1. W planie okre�la si�: 
 
  1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj�ce 

tereny o ró�nym przeznaczeniu lub ró�nych zasadach 
zagospodarowania; 

 
  2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
 
  3) zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego; 
 
  4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej; 
 



F�A�CCA��I��6�B���
=B���9����D�=D��AD��BH2D�"���A�	B����(��� � $B����)'��
�

H�&'('�H

  5) parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenów w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i  wska�niki intensywno�ci zabudowy; 

 
  6) szczegółowe warunki i zasady podziału nieruchomo�ci 

obj�tych planem miejscowym; 
 
  7) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia  w  ich u�ytkowaniu w  tym zakaz 
zabudowy; 

 
  8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej; 
 
  9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów; 
 
10) stawki procentowe na podstawie których okre�la si� 

opłat� o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. 
 

§ 8. 1. W planie nie okre�la si�: 
 
  1) granic i  sposobów zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj�cych ochronie ustalonych na 
podstawie odr�bnych przepisów, w  tym terenów 
górniczych a tak�e nara�onych na niebezpiecze�stwo 
powodzi. 

 
§ 9. Zasady ochrony �rodowiska i przyrody: 
 
1. W obr�bie terenu obj�tego opracowaniem nie 

wyst�puj� obszary zaliczane do europejskiego systemu 
obszarów chronionych Natura 2000. 
 

2. Teren obj�ty planem znajduje si� w Obszarze 
Chronionego Krajobrazu jezior Legi�sko Mr�gowskich.  
Na tym terenie obowi�zuj� zasady ochrony wynikaj�ce 
z obowi�zuj�cych przepisów odr�bnych, w ramach 
których ochronie podlegaj� m.in.: 
  1) zadrzewienia o charakterze le�nym; 
  2) ukształtowanie terenu. 

 
3. Istniej�ce pojedyncze drzewa lub grupy drzew na 

terenach przewidzianych pod zainwestowanie nale�y 
wkomponowa� w  projektowane zagospodarowanie 
terenów, o ile to nie jest sprzeczne z uwarunkowaniami 
wynikaj�cymi z bezpiecze�stwa ludzi, �rodowiska, mienia 
lub ze wzgl�dów komunikacyjnych. 
 

4. Zgodnie z przepisami dotycz�cymi dopuszczalnych 
norm hałasu dla terenów wymienionych w § 3 ust. 1) i 2) 
dopuszczalny poziom hałasu nale�y przyj�� jak dla 
terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe. 

 
§ 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
 

1. Na obszarze planu zlokalizowany jest cmentarz 
ewangelicki wpisany do rejestru zabytków (decyzja z  
dn. 19 lutego 1987 r., nr rej. A-1626) – obowi�zuj� 
przepisy odr�bne dotycz�ce ochrony zabytków. 
 

2. Ustala si� stref� ochrony konserwatorskiej w liniach 
rozgraniczaj�cych terenu 8ZCz, z  obowi�zuj�cymi 
zasadami: 
  1) zakazuje si� zmian układu przestrzennego cmentarza 

oraz jego przeznaczenia; 
 

  2) wszelkie prace oraz działania mog�ce wpłyn�� na 
zmian� wygl�du substancji zabytkowej (w tym n.p. 
zabiegi piel�gnacyjne przy zieleni) w obszarze strefy 
wymagaj� uzyskania pozwolenia WKZ. 

 
3. W przypadku natrafienia na zabytki archeologiczne 

na etapie realizacji planu (na całym jego obszarze) istnieje 
obowi�zek (na podstawie art. 33 ustawy z dnia 23 
lipca 2003 r. o  ochronie zabytków i  opiece nad  
zabytkami) niezwłocznie powiadomienia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków o znalezisku. W miejscu odkrycia 
stanowiska archeologicznego nale�y przeprowadzi� przed 
inwestycyjne badania sonda�owo-rozpoznawcze. 

 
§ 11. Sposoby i  terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenów. 
 

1. Do czasu wykonania ustale� planu dopuszcza si� 
wył�cznie dotychczasowe u�ytkowanie terenów – zgodne 
z ewidencj� gruntów. 

 
§ 12. Zasady ochrony i  kształtowania ładu 

przestrzennego. 
 

1. Wszelkie niezb�dne dla prawidłowego 
funkcjonowania obiekty i  urz�dzenia a  w szczególno�ci 
obiekty obsługi technicznej (przepompownie, trafostacje) 
ziele� wysok� mo�na realizowa� na ka�dym terenie z  
wył�czeniem terenu oznaczonego symbolem ZCz zgodnie 
z przepisami odr�bnymi i zasadami współ�ycia 
społecznego. 

 
2. Na całym obszarze opracowania dopuszcza si� 

lokalizacj� wszelkich inwestycji celu publicznego 
zwi�zanych z infrastruktur� techniczn�. Ich realizacja na 
poszczególnych terenach musi by� zgodna z przepisami 
odr�bnymi. 
 

3. Pozostałe zasady ochrony zawarte s� w ustaleniach 
szczegółowych. 
 

§ 13. Zasady budowy komunikacji i  infrastruktury 
technicznej: 
 

1. W zakresie komunikacji ustala si�: 
 
  1) dost�pno�� komunikacyjna z drogi Gminnej Mr�gowo 

– �wi�ta Lipka. 
 

2. W zakresie zaopatrzenia w wod� ustala si�: 
 
  1) zaopatrzenie w wod� z sieci gminnej; 
 
  2) projektowan� sie� wodoci�gow� lokalizowa� w pasie 

drogowym drogi dojazdowej i wewn�trznych. 
 

3. W zakresie gospodarki �ciekowej ustala si�: 
 
  1) odprowadzanie �cieków sieci� kanalizacji sanitarnej 

do gminnej oczyszczalni �cieków; 
 
  2) projektowan� sie� kanalizacji sanitarnej lokalizowa� 

w pasach drogowych drogi dojazdowej i wewn�trznych; 
 
  3) do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej 

dopuszcza si� wprowadzenie zamiennych elementów 
uzbrojenia terenu w oparciu o obowi�zuj�ce przepisy. 

  
4. W zakresie kanalizacji deszczowej ustala si�: 
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  1) odprowadzanie wód opadowych powierzchniowo w  
granicach własnych działek do gruntu zgodnie 
z przepisami odr�bnymi, a z ulic i placów kanalizacj� 
deszczow�. 

 
5. W zakresie zasilania w energi� elektryczn� ustala si�: 

 
  1) zasilenie w  energi� elektryczn� zabudowy sieci� 

kablow� nn z najbli�szej stacji transformatorowej; 
 
  2) teren pod projektowan� sie� rezerwuje si� w pasie 

drogowym drogi dojazdowej i wewn�trznej; 
 
  3) istniej�c� lini� energetyczn� koliduj�c� z  przyszł� 

zabudow� nale�y przebudowa�; 
 
  4) dopuszcza si� lokalizacj� trafostacji w miar� potrzeb 

zgodnie z  przepisami odr�bnymi z  zapewnieniem 
dojazdu. 

 
6. W zakresie gospodarki cieplnej ustala si�: 

 
  1) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych �ródeł ciepła; 
 
  2) stosowa� paliwa niskoemisyjne (gaz, olej opałowy, 

drewno itp.). 
 

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala si�: 
 
  1) docelowo zaopatrzenie w gaz ziemny z projektowanej 

sieci gazowej zgodnie z  warunkami technicznymi 
i ekonomicznymi okre�lonymi przez dysponenta sieci; 

 
  2) w przypadku budowy sieci gazowych nale�y wykona� 

je na warunkach okre�lonych w przepisach odr�bnych; 
 
  3) rezerwuje si� miejsce pod sie� gazow� w pasach 

drogowych. 
 

8. W zakresie telekomunikacji ustala si�: 
 
  1) teren pod projektowan� sie� telekomunikacyjn� 
rezerwuje si� w pasach drogowych. 
 

9. W zakresie gospodarki odpadami ustala si�: 
 

  1) nakaz czasowego gromadzenia odpadów w granicach 
działek z mo�liwo�ci� ich segregacji i wywo�enia na 
gminne wysypisko �mieci lub do zakładu 
utylizacyjnego zgodnie z przepisami odr�bnymi. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 
 

§ 14. Ustalenia szczegółowe dotycz�ce terenów 1UT, 
2UT, 3UT. 
 

1. Przeznaczenie terenów - zabudowa usług hotelarskich. 
 

2. Zasady kształtowania zabudowy: 
 
  1) wysoko�� zabudowy do trzech kondygnacji naziemnych 

w tym dwie kondygnacje w dachu stromym; 
 
  2) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci  

35º do 45º kryte dachówk� ceramiczn� w kolorze 
ceglastej czerwieni; 

  
  3) główne połacie dachu o tym samym spadku; 
 

  4) poziom rz�dnej parteru nie mo�e by� wy�szy ni�  
45 cm od poziomu terenu w najwy�szym jego punkcie 
w obrysie budynku; 

 
  5) dla budynków parterowych dopuszcza si� dachy 

o k�cie nachylenia 25º; 
 
  6) nakazuje si� ujednolicenie rozwi�za� architektonicznych 

w tym geometrii dachu wysoko�ci zabudowy, rodzaju 
pokrycia dachów dla całego terenu. 

 
3. Zasady zagospodarowania terenów: 

 
  1) w programie zagospodarowania działek nale�y 

uwzgl�dni� poza zabudow� kubaturow� mi�dzy 
innymi: ziele� urz�dzon�, place zabaw dla dzieci, mał� 
architektur�, parkingi; 

 
  2) powierzchnia działki budowlanej na terenie 1UT i 3UT 

nie mo�e by� mniejsza ni� 5000 m2; 
 
  3) powierzchnia działki budowlanej na terenie 2UT nie 

mo�e by� mniejsza ni� 4000 m²; 
 
  4) powierzchnia zabudowy: 

- dla terenu 1UT – max 10% powierzchni działki 
budowlanej, 

- dla terenów 2UT i 3UT max 25% powierzchni 
działek budowlanych; 

 
  5) powierzchnia biologicznie czynna: 

- dla terenu 1UT min. 70% powierzchni działki 
budowlanej, 

- dla terenów 2UT i 3UT min. 50% powierzchni 
działek budowlanych; 

 
  6) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu; 
 
  7) zakazuje si� stosowania ogrodze� pełnych i  z 

prefabrykowanych elementów �elbetowych; 
 
  8) dopuszcza si� ogrodzenia działek do wysoko�ci  

1,50 m z materiałów tradycyjnych jak: kamie�, drewno, 
ceramika budowlana oraz elementy kute; 

 
  9) zakazuje si� lokalizowania tymczasowych obiektów 

gospodarczych i gara�owych; 
 
10) dost�pno�� komunikacyjna z  dróg wewn�trznych 

01KDW i 03KDW (do terenu 1UT); 
 
11) miejsca postojowe zapewni� na terenie własnych 

działek w ilo�ci zgodnie z przepisami odr�bnymi nie 
mniej jednak ni� 1 miejsce parkingowe na pokój oraz 
3 miejsca parkingowe na 10 zatrudnionych. 

 
§ 15. Ustalenia szczegółowe dotycz�ce terenów 4UTL, 

5UTL, 6UTLa, 6UTLb. 
 

1. Przeznaczenie terenów - zabudowa rekreacji 
indywidualnej. 
 

2. Zasady kształtowania zabudowy: 
 
  1) wysoko�� zabudowy dwie kondygnacje naziemne 

w tym u�ytkowe poddasze; 
 
  2) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci  

35º do 45º kryte dachówk� ceramiczn� lub materiałem 
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o zbli�onych walorach estetycznych w  kolorze 
ceglastej czerwieni; 

 
  3) główne połacie dachu o tym samym spadku; 
 
  4) poziom rz�dnej parteru nie mo�e by� wy�szy ni�  

45 cm od poziomu terenu w najwy�szym jego punkcie 
w obrysie budynku; 

 
  5) dopuszcza si� gara�e wbudowane w brył� budynku; 
 
  6) dopuszcza si� gara�e wolno stoj�ce na granicy dwóch 

działek o parametrach: 
- wysoko�� jedna kondygnacja, 
- wysoko�� nie mo�e przekracza� 2,50 m licz�c od 

poziomu terenu, w najni�szym jego punkcie po 
obrysie budynku do okapu dachu, 

- budynki te winny architektonicznie nawi�zywa� do 
budynków letniskowych rodzajem i  kolorem 
pokrycia dachu oraz k�tem nachylenia dachu. 

 
3. Zasady zagospodarowania terenów: 

 
  1) powierzchnia działki nie mo�e by� mniejsza ni�  

1000 m2 dla terenów oznaczonych symbolem 4UTL 
i 5UTL; 

 
  2) powierzchnia zabudowy max 20% powierzchni działki 

budowlanej; 
 
  3) powierzchnia biologicznie czynna min 60% 

powierzchni działki budowlanej; 
  
  4) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu; 
 
  5) zakazuje si� stosowania ogrodze� pełnych i  z 

prefabrykowanych elementów �elbetowych; 
 
  6) dopuszcza si� ogrodzenia działek od strony drogi do 

wysoko�ci 1,50 m² materiałów tradycyjnych jak: 
drewno, kamie�, ceramika budowlana oraz elementy 
kute; 

 
  7) zakazuje si� lokalizowania tymczasowych obiektów 

gara�owych i gospodarczych; 
 
  8) kierunek głównej kalenicy budynku równoległy do 

drogi dojazdowej; 
 
  9) minimalna szeroko�� frontu działki budowlanej 25,0 m; 
 
10) dost�pno�� komunikacyjna z drogi 01KDW i 03KDW; 
 
11) miejsca postojowe zapewni� na terenie własnych 

działek w ilo�ci 2 miejsca na budynek mieszkalny. 
 

§ 16. Ustalenia szczegółowe dotycz�ce terenu 7KSp. 
 
1. Przeznaczenie terenu - parking samochodowy na 

około 6 stanowisk. 
 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 
 
  1) zakazuje si� wznoszenia budynków; 
 
  2) zakazuje si� stosowania ogrodze� pełnych i  z 

prefabrykowanych elementów �elbetowych; 
 
  3) dopuszcza si� ogrodzenia wył�cznie z  materiałów 

tradycyjnych lub z siatki do wysoko�ci 1,50 m; 

 
  4) powierzchnia biologicznie czynna min. 10% 

powierzchni działki budowlanej; 
 
  5) dost�pno�� komunikacyjna z drogi 08KDW. 
 

§ 17. Ustalenia szczegółowe dotycz�ce terenu 8ZCz. 
 

1. Przeznaczenie terenu – cmentarz zamkni�ty. 
 

2. W granicach trenu zlokalizowany jest obiekt wpisany 
do rejestru zabytków – obowi�zuj� ustalenia § 10. 
 

3. Teren obj�ty jest stref� ochrony konserwatorskiej – 
obowi�zuj� ustalenia § 10. 
 

§ 18. Ustalenia szczegółowe dotycz�ce terenu 9ZI. 
 

1. Przeznaczenie terenów - ziele� izolacyjna od 
cmentarza. 
 

2. Zasady zagospodarowania terenów: 
 
  1) zakazuje si� wznoszenia obiektów budowlanych, 

z wyj�tkiem obiektów wymienionych w § 12 ust. 1 i 2; 
 
  2) dopuszcza si� ziele� o charakterze le�nym; 
 
  3) dopuszcza si� nieutwardzone przej�cia piesze. 
 

§ 19. Ustalenia szczegółowe dotycz�ce terenów  
10ZN, 11ZN. 
 

1. Przeznaczenie terenów – ziele� naturalna. 
 

2. Zasady zagospodarowania terenów: 
 
  1) zakazuje si� wznoszenia obiektów budowlanych, 

z wyj�tkiem obiektów wymienionych w §12 ust. 1 i 2; 
 
  2) zakazuje si� zmiany ukształtowania terenu; 
 
  3) dopuszcza si� przej�cia piesze nieutwardzone; 
 
  4) nakazuje si� ochron� istniej�cego drzewostanu oraz 

dopuszcza uzupełnienia. 
 

§ 20. Ustalenia szczegółowe dotycz�ce terenów 12ZL, 
13ZL, 14ZL, 15ZLa, 15ZLb. 
 

1. Przeznaczenie terenów - zadrzewienia 
o charakterze le�nym. 
 

2. Zasady zagospodarowania terenów: 
 
  1) zakazuje si� wznoszenia obiektów budowlanych, 

z wyj�tkiem obiektów słu��cych gospodarce le�nej 
i obiektów wymienionych w § 12 ust. 1 i 2; 

 
  2) zakazuje si� wycinki drzew; 
 
  3) dopuszcza si� budow� nie wi�cej ni� 3 pomostów 

zlokalizowanych w miejscach nie wymagaj�cych 
wycinki drzew. 

 
§ 21. Ustalenia szczegółowe dotycz�ce terenów 

01KDW, 03KDW. 
 

1. Przeznaczenie terenów – drogi wewn�trzne. 
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2. Zasady zagospodarowania terenów: 
 
  1) szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 10,0 m; 
 
  2) szeroko�� jezdni 5,0 m; 
 
  3) mo�liwo�� wydzielenia dwustronnych chodników 

w pasie drogowym drogi 01KDW szeroko�� 1,50 m. 
 

§ 22. Ustalenia szczegółowe dotycz�ce terenu 02KDD. 
 

1. Przeznaczenie terenu – rezerwa terenu na 
poszerzenie drogi publicznej klasy dojazdowej. 
 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 
 
  1) wymagana szeroko�� drogi w liniach 

rozgraniczaj�cych ł�cznie z drog� poza granicami 
opracowania – 10,0 m. 

 
§ 23. Ustalenia szczegółowe dotycz�ce terenów 

08KDW, 09KDW. 
 

1. Przeznaczenie terenów – drogi wewn�trzne. 
 

2. Zasady zagospodarowania terenów: 
 
  1) szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 6,0 m; 
 
  2) szeroko�� jezdni 5,0 m. 
 

§ 24. Ustalenia szczegółowe dotycz�ce terenów 
04KDX, 05KDX, 06KDX, 07KDX. 

 
1. Przeznaczenie terenów – drogi piesze. 

 
2. Zasady zagospodarowania terenów: 

 
  1) szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych od 5,0 do 6,0 m. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia ko �cowe 
 
§ 25. Wysoko�� stawek procentowych. 
 
1. Ustala si� stawki procentowe słu��ce naliczaniu 

opłaty o której mowa w art. 36 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu przestrzennym: 
 
  1) dla terenów oznaczonych symbolami 1UT, 2UT, 3UT, 

4UTL, 5UTL, 6UTLa, 6UTLb ustala si� stawk� 15%; 
 
  2) dla pozostałych terenów stawk� ustala si� 10%. 
 

§ 26. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi gminy 
Mr�gowo. 
 

§ 27. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku 
Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

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

Przewodnicz�cy Rady Gminy  
Sławomir Olender 
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Zał�cznik nr 1 
do uchwały nr V/43/11 
Rady Gminy Mr�gowo 
z dnia 13 kwietnia 2011 r. 
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Zał�cznik nr 2 
do uchwały nr V/43/11 
Rady Gminy Mr�gowo 
z dnia 13 kwietnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNI	CIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOEWGO PLANU  

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DZIAŁEK O NR GEODEZYJNYCH 326/3  I 326/5 W OBR	BIE 
KIERSZTANOWO, GMINA MR�GOWO

 
na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) 

Rada Gminy Mr�gowo rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag w projekcie planu, wniesionych do projektu planu: 
 
I. UWAGI DO WYŁO	ONEGO PLANU W TERMINACH od 11 grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., od 16 marca 2010 r.  
do 6 kwietnia 2010 r. oraz od14.02.2011 r. do 7.03.2011 
  

Lp. 

Oznaczenie nieruchomo�ci, 
której dotyczy uwaga 

(adres, nr ewidencyjny 
działki, arkusz, obr�b) 

Przeznaczenie 
w planie Tre�� uwagi 

Rozstrzygni�cie uwagi 

Uwaga 
uwzgl�dniona 

Uwaga 
nieuwzgl�dniona 

1 2 3 4 5 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

326/3 2UT 
Wnosi o przesuni�cie linii zabudowy 
na terenie 2UT w kierunku 
południowym, do granicy wyrobiska 

Uwzgl�dniona - 

326/3 i 326/5 2UT 

Wnosi o dopuszczenie minimalnej 
powierzchni działek pod zabudow� 
pensjonatow� (usług hotelarskich) 
dla terenu 2UT – 4000 m² 

Uwzgl�dniona - 

326/3 1UT 

Wnosi o dopuszczenie wysoko�� 
zabudowy pensjonatowej  
(usług hotelarskich) do 3 kondygnacji 
z tym, �e dwie kondygnacje w dachu 
stromym 

Uwzgl�dniona - 

326/3 15ZL 

Wnosi o wrysowanie podziału terenu 
15ZL na dwa odr�bne tereny 15aZL 
 i 15bZL w miejscu przedłu�enia 
granicy pomi�dzy terenami  
10ZN i 11ZN 

Uwzgl�dniona - 

326/5 10ZN i 11ZN 
Wnosi o dopuszczenie urz�dzenie 
pla�y trawiastej z pomostem na 
terenach 10ZN i 11ZN 

Uwzgl�dniona 
cz��ciowo - 

326/3 05KDX 

Wnosi o poszerzenie ci�gu pieszego 
(drog� piesz�) 05KDX na odcinkach 
pomi�dzy terenami 4UTL i 5UTL  
do 6,0 m i oznaczenie jako drog� 
pieszo-jezdn� 

Uwzgl�dniona - 

326/3 8ZCz 
Wnosi o zmniejszenie powierzchni 
parkingu przy nieczynnym cmentarzu 
ewangelickim 

Uwzgl�dniona - 

326/3 03KDW 
Wnosi o przesuni�cie drogi 
wewn�trznej 03KDW w kierunku 
terenu 1UT  

- Nieuwzgl�dniona 

326/3 1UT Wnosi o skorygowanie linii zabudowy 
dla terenu 1UT Uwzgl�dniona - 

326/3 1UT, 2UT, 3UT, 
4UT, 5UT 

Wnosi o wykre�lenie w tek�cie planu 
w §13 punkt 1 ust�p 1 słowo „nakaz” 
i pozostawi� zapis „odprowadzenie 
�cieków sieci� kanalizacji sanitarnej 
do gminnej oczyszczalni �cieków” 

- Nieuwzgl�dniona 

326/3 1UT, 2UT, 3UT, 
4UT, 5UT 

Wnosi o dopuszczenie w planie  
zamiennych elementów uzbrojenia 
terenu w oparciu o obowi�zuj�ce 
przepisy bez konieczno�ci zmian  
w planie 

- Nieuwzgl�dniona 

226/3 8ZCz 
Wnosi o dopuszczenie ogrodzenia 
pełnego pomi�dzy terenami  
2UT i 8ZCz 

- Nieuwzgl�dniona 

326/3 4UTL 
Wnosi o dopuszczenie na terenie 
4UTL minimalnej szeroko�ci  
działek 24 m. 

- Nieuwzgl�dniona 
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326/3 6UTL Wnosi o wprowadzenie dodatkowego 
przej�cia pieszego przez teren 6UTL Uwzgl�dniona - 

326/3 i 326/5 5UTL i 3UTL 
Wnosi o przesuni�cie o kilka metrów 
na południe linii rozgraniczaj�cej 
teren 5UTL i 3 UT 

Uwzgl�dniona - 

2 

326/5 01KDW 

Wnosi o uwzgl�dnienie w planie 
słu�ebno�ci przejazdu przez drog� 
wewn�trzn� 01KDW do posesji 
składaj�cego uwag� 

- Nieuwzgl�dniona 

326/3 i 326/5 
1UT, 2UT, 3UT, 

4UTL, 5UTL, 
6UTLa, 6UTLb 

Wnosi o dopuszczenie w planie 
zamiennych elementów uzbrojenia 
terenu w oparciu o obowi�zuj�ce 
przepisy 

Uwzgl�dniona - 

 
Uwaga: 
Integraln� cz��ci� rozstrzygni�cia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu s� zał�czone uwagi i odpowiedzi na wy�ej 
wymienione uwagi. 
 
 
 
 
 

Zał�cznik nr 3 
do uchwały nr V/43/11 
Rady Gminy Mr�gowo 
z dnia 13 kwietnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNI	CIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI  

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE �� DO ZADAA WŁASNYCH GMINY, 
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

  
W zwi�zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492) stwierdza si�, �e nie przewiduje si� zada� własnych gminy z zakresu 
infrastruktury technicznej na terenie obj�tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działek  
o nr geodezyjnych 326/3 i 326/5 w obr�bie Kiersztanowo, gmina Mr�gowo. 
 
 
 
 
 
 
 

1392 

UCHWAŁA Nr XI/30/11 

Rady Miasta Górowo Iławeckie 

z dnia 20 kwietnia 2011 r. 

 

w sprawie zmian do uchwały Nr XXXV/252/02 Rady Miejskie j z dnia 25 marca 2002 roku  

w sprawie nadania statutu Miejskiemu O Brodkowi Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miasta 
w Górowie Iławeckim uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. W § 10 ust. 3 dodaje si� punkty: 12 i 13 
o brzmieniu: 12. Przyznawanie i  wypłacanie �wiadcze� 
rodzinnych. 13. Przyznawanie i  wypłacanie pomocy 
materialnej dla uczniów. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 
Miasta Górowo Iławeckie. 
 

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

Przewodnicz�cy Rady Miasta  
Jadwiga Zysmanowicz 

 
 
 
 
 


