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UCHWAŁA Nr X/58/11 

Rady Gminy Dywity 

z dnia 19 lipca 2011 r. 

 

zmieniaj>ca uchwałC w sprawie regulaminu utrzymania czystoWci 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 wrzeWnia 1996 r. o utrzymaniu czystoWci 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 
zasiCgniCciu opinii PaMstwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Olsztynie Rada Gminy Dywity uchwala 
zmianC w regulaminie utrzymania czystoWci i porz>dku na 

terenie Gminy Dywity i zwany dalej "regulaminem" o 
nastCpuj>cej treWciŚ 

 
§ 1. W uchwale nr XLI/333/10 Rady Gminy Dywity z 

dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie regulaminu utrzymania 
czystoWci i porz>dku na terenie Gminy Dywity § 20 pkt 3 
ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
„3) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległoWci, 
co najmniej 10 m od granicy nieruchomoWci 
niezabudowanej oraz 20 m od granicy nieruchomoWci 
zabudowanej”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy 

Dywity. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>ca Rady Gminy Dywity 
Renata Kaszubska 

 
 
 
 
 

2080 

UCHWAŁA Nr VIII/74/11 

Rady Gminy Mr>gowo 

z dnia 20 lipca 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rekreacji 

indywidualnej w miejscowoWci Probark, gmina Mr>gowo. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j. 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 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, 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 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 
poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, 
Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 z 2011 r. Nr 32, 
poz. 159) Rada Gminy Mr>gowo uchwala, co nastCpuje: 
 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoWci ze Studium 

uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mr>gowo i zapoznaniu siC z 
prognoz> oddziaływania na Wrodowisko oraz prognoz> 
skutków finansowych uchwalenia planu, uchwala siC 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu 
zabudowy rekreacji indywidualnej w miejscowoWci 
Probark, gmina Mr>gowo, zwany dalej planem. 

 
2. Plan obejmuje teren połocony, w granicach 

zgodnych z Uchwał> Rady Gminy Mr>gowo 
Nr XXXI/257/09 z dnia 26 listopada 2009 roku oraz z 
oznaczeniami na rysunku planu. 
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3. Plan składa siC z nastCpuj>cych elementów 
podlegaj>cych uchwaleniu i opublikowaniu: 
 
  1) ustaleM stanowi>cych treWć niniejszej uchwałyś 
 
  2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowi>cego zał>cznik 

nr 1 do uchwałyś 
 
  3) rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowi>cego 

zał>cznik nr 2 do uchwałyś 
 
  4) rozstrzygniCcia sposobu realizacji oraz zasad 

finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, nalec>cych do zadaM własnych gminy, 
stanowi>cego zał>cznik nr 3 do uchwały. 

 
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały 

jest mowa o: 
  1) przeznaczeniu podstawowym - nalecy przez to 

rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przewacać na danym terenie, wyznaczonym liniami 
rozgraniczaj>cymiś 

  2) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalecy przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nic podstawowe, 
które uzupełniaj> lub wzbogacaj> przeznaczenie 
podstawowe; 

  3) powierzchni terenu biologicznie czynnej - nalecy 
przyjCć definicje zawart> w przepisach odrCbnych w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

  4) złoconych b>da skomplikowanych warunkach 
gruntowych - nalecy przez to rozumieć definicje 
zawarte w przepisach odrCbnych, dotycz>cych 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych; 

  5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalecy przez to 
rozumieć liniC okreWlaj>c> teren, na którym mocna 
sytuować budynki, bez koniecznoWci zabudowy całego 
terenu; nieprzekraczaln> liniC zabudowy nalecy 
rozumieć nastCpuj>coŚ - caden element budynku nie 
moce przekroczyć tej linii; 

  6) terenie elementarnym - nalecy przez to rozumieć teren 
wydzielony lini> rozgraniczaj>c> i oznaczony jednym 
symbolem. 

 
§ 3. 1. Przedmiotem ustaleM planu s>Ś 

  1) teren zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem ML; 

  2) teren zieleni urz>dzonej, oznaczony na rysunku planu 
symbolem ZP; 

  3) teren zieleni nieurz>dzonej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem ZN; 

  4) teren pozostaj>cy w ucytkowaniu rolniczym, 
oznaczony na rysunku planu symbolem R; 

  5) teren drogi publicznej, oznaczony na rysunku planu 
symbolem KD; 

  6) tereny dróg wewnCtrznych, oznaczone na rysunku 
planu symbolem KDW; 

  7) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 
§ 5 uchwałyś 

  8) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego, § 6 uchwałyś 

  9) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej, § 7 uchwałyś 

10) zasady dotycz>ce granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegaj>cych ochronie na podstawie przepisów 
odrCbnych, § 8 uchwałyś 

11) zasady dotycz>ce szczegółowych zasad i warunków 
podziału nieruchomoWci, § 9 uchwałyś 

12) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej, § 10 uchwałyś 

13) zasady dotycz>ce sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania, § 11 uchwałyś 

14) zasady dotycz>ce przeznaczenia, parametrów i 
wskaaników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, § 12 uchwałyś 

15) stawka procentowa słuc>ca naliczeniu opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
zagospodarowaniu przestrzennym, § 13 uchwałyś 

16) okreWlenie inwestycji celu publicznego w rozumieniu 
przepisów art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, § 14 uchwałyś 

17) okreWlenie inwestycji celu publicznego z zakresu 
infrastruktury technicznej, nalec>cych do zadaM 
własnych gminy - § 15 uchwały. 

 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala siC 

przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych 
przypadkach okreWla siC przeznaczenie dopuszczalne 
oraz warunki jego dopuszczenia. Przeznaczenie 
podstawowe odnosi siC do wszystkich elementów 
zagospodarowania niezbCdnych do pełnienia ustalonej 
funkcji. 

 
§ 4. 1. Ustala siC nastCpuj>cy zakres oznaczeM 

graficznych na rysunku planu jako obowi>zuj>cy i WciWle 
okreWlonyŚ 
  1) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania; 
  2) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
  3) obowi>zuj>cy kierunek kalenicy; 
  4) oznaczenia przeznaczenia terenu elementarnego; 
  5) granica terenu objCtego planem; 
 

2. Linie wewnCtrznego podziału, oznaczone na 
rysunku planu, wskazuj> mocliwoWć oraz zasadC cech 
geometrycznych podziału na działki. 

 
3. Postulowana lokalizacja budynku na działce 

wskazuje optymalne usytuowanie i nie jest obowi>zuj>ca. 
 
4. Oznaczenia terenu o złoconych i skomplikowanych 

warunkach gruntowych wrysowano informacyjnie na 
podstawie opracowania ekofizjograficznego. 
 

Rozdział II 
Przepisy dotycz>ce całego obszaru objCtego planem 

 
§ 5. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego: 
 
  1) W granicach opracowania planu elementem 

zagospodarowania przestrzennego wymagaj>cym 
ukształtowania jest punkt widokowy, którego sposób 
zagospodarowania zawarty jest w Rozdziele III w 
ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych 
terenów. 

 
  2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

zostały okreWlone poprzez ustalenie linii zabudowy, 
parametrów i wskaaników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu. 

 
§ 6. Ustalenia dotycz>ce ochrony Wrodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego. 
  1) poziom hałasu w Wrodowisku, nalecy przyj>ć dla 

terenu zabudowy rekreacji indywidualnej (symbol na 
rysunku planu ML) jak dla terenów przeznaczonych 
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pod zabudowC mieszkaniow>, stosownie do przepisów 
odrCbnychś 

  2) zakazuje siC stosowania cucla piecowego do 
utwardzania dróg i placówś 

  3) zakazuje siC stosowania w indywidualnych systemach 
grzewczych nowej zabudowy wysokoemisyjnych 
systemów grzewczych wpływaj>cych znacz>co 
negatywnie na jakoWć powietrza, stosownie do 
przepisów odrCbnychś 

  4) nakazuje siC na terenie własnej działki gromadzenie 
odpadów komunalnych poddawanych okresowemu 
wywozowi w ramach systemu gminnego; 

  5) nakazuje siC zachowanie w maksymalnym stopniu 
istniej>cych, wartoWciowych zadrzewieMś 

  6) Cały teren opracowania objCty jest prawnymi, 
terytorialnymi formami ochrony przyrody. S> to: 
a) Obszar Chronionego Krajobrazu Otuliny 

Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Zachód, 
obowi>zuj> ograniczenie w zagospodarowaniu 
terenu okreWlone w przepisach o ochronie przyrody 
oraz w stosownym rozporz>dzeniu Wojewody 
WarmiMsko-Mazurskiego. 

b) Obszar specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 
„Puszcza Piska” (kod PLB280008); obowi>zuj> 
przepisy o ochronie przyrody. 

 
§ 7. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - 
na terenie objCtym planem nie wystCpuj> obiekty 
podlegaj>ce lub mog>ce podlegać ochronie. 

 
§ 8. Zasady dotycz>ce granic i sposobów 

zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych 
ochronie na podstawie przepisów odrCbnych - na 
obszarze objCtym planem nie wystCpuj> udokumentowane 
geologicznie złoca kopalin, ewidencjonowane w Krajowym 
Bilansie Zasobów, tereny naracone na niebezpieczeMstwo 
powodzi oraz tereny zagrocone ruchami masowymi ziemi. 

 
§ 9. Zasady dotycz>ce szczegółowych zasad i 

warunków podziału nieruchomoWciŚ 
 
1. Nowe, samodzielne działki budowlane mog> 

stanowić tylko te czCWci terenu, których wielkoWć, cechy 
geometryczne, dostCp do drogi publicznej i wyposacenie 
w urz>dzenia infrastruktury technicznej spełniaj> wymogi 
realizacji obiektów budowlanych, wynikaj>cych z 
niniejszego planu i przepisów odrCbnych. 

 
2. Ustala siC nastCpuj>ce parametry działek zabudowy 

rekreacji indywidualnej: 
- minimalna powierzchnia działki - 1500 m

2
; 

- minimalna szerokoWć frontu działki - 25 m; ustalenie to 
nie dotyczy działek sytuowanych na zakoMczeniu 
siCgacza. 

 
3. Dla terenu przeznaczonego pod zieleM 

nieurz>dzon> zasad podziału nie ustala siC. 
 
4. Z terenu zieleni urz>dzonej - symbol na rysunku 

planu ZP - mocna wydzielić działki pod obiekty 
infrastruktury technicznej oraz dojazdy do tych obiektów, 
stosownie do potrzeb. 

 
§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
 
1. W rozwi>zaniach komunikacji ustala siC jako 

obowi>zuj>ceŚ 

  a) obsługa komunikacyjna terenu z dróg wewnCtrznych 
powi>zanych z drog> krajow> nr 16 poprzez istniej>cy, 
wspólny zjazd indywidualny na działkC nr 211/2; bior>c 
pod uwagC stan techniczny w/w zjazdu, 
skomunikowanie przedmiotowej nieruchomoWci z 
drog> krajow> bCdzie mocliwe po dokonaniu jego 
przebudowy na parametrach zjazdu indywidualnego, 
na warunkach zarz>dcy drogi krajowej okreWlonych na 
etapie uzyskiwania przez inwestora decyzji o 
pozwoleniu na budowC. 

  b) klasyfikacja i parametry drógŚ 
 
Symbol na 

rysunku 
planu 

Klasyfikacja 
funkcjonalna 

Klasyfikacja 
techniczna 

min. SzerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych 

1KD droga krajowa - 

W granicach planu znajduje siC 
czCWć istniej>cego pasa 
drogowego oraz teren na 
poszerzenie do 25 m w liniach 
rozgraniczaj>cych (12,5 m od osi 
istniej>cej jezdni) 

2KDW 
droga 

wewnCtrzna 
- 10 m 

3KDW 
droga 

wewnCtrzna 
- 8 m 

 
  c) zabezpieczenie potrzeb parkingowych w obrysie 

działki przeznaczonej pod inwestycjCś dla zabudowy 
rekreacji indywidualnej nalecy zapewnić minimalnie 
2 miejsca parkingowe na 1 dom. 

 
2. W rozwi>zaniach infrastruktury ustala siC jako 

obowi>zuj>ceŚ 
  a) odprowadzanie Wcieków docelowo do gminnej sieci 

kanalizacji sanitarnej; 
  b) na okres czasowy dopuszcza siC odprowadzenie 

Wcieków do produkowanych fabrycznie, atestowanych 
zbiorników bezodpływowych; 

  c) na terenie miejscowoWci Probark wyznaczona jest 
Rozporz>dzeniem Nr 12 Wojewody WarmiMsko-
Mazurskiego z dnia 27 lutego 2006 aglomeracja 
Mr>gowo (Dz. UrzCd. Woj. WarmiMsko-Mazurskiego 
Nr 34 z dnia 07 marca 2006 r., poz. 723); zbiorniki 
bezodpływowe mog> być stosowane do czasu 
realizacji sieci kanalizacji sanitarnej. Termin realizacji, 
zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania 
Vcieków Komunalnych, upływa z dniem 31 grudnia 
2015 r.; 

  d) nakaz podł>czenia obiektów do sieci kanalizacji 
sanitarnej po jej wybudowaniu; 

  e) wody deszczowe z dróg i placów utwardzonych nalecy 
odprowadzić do odbiornika po uprzednim 
oczyszczeniu w stopniu przewidzianym przepisami 
odrCbnymiś wody opadowe z zabudowy nalecy 
zagospodarować na terenie działki własnejś 

  f) zaopatrzenie w wodC z istniej>cego wodoci>guś 
  g) sieci uzbrojenia technicznego nalecy prowadzić w 

liniach rozgraniczaj>cych drógś 
  h) dopuszcza siC lokalizacjC sieci i urz>dzeM 

infrastruktury technicznej na terenach przeznaczonych 
pod zabudowC rekreacji indywidualnej, zieleM 
urz>dzon> i nieurz>dzon> oraz placCś 

  i) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 
aródeł, zgodnie z warunkami dysponenta sieci; 
rozprowadzenie energii elektrycznej liniami nn 
kablowymi prowadzonymi w pasach drogowych do 
projektowanych budynków przez szafki kablowo - 
pomiarowe zlokalizowane w ogrodzeniach działekś 
przył>czanie odbiorców do sieci elektroenergetycznej 
odbywać siC bCdzie zgodnie z zasadami Prawa 
energetycznego; 

  j) przył>czanie nowych odbiorców do sieci 
telekomunikacyjnej bCdzie nastCpowało na warunkach 
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dysponenta sieci, zgodnie z przepisami odrCbnymiś 
linie telekomunikacyjne nalecy realizować jako 
podziemne; 

  k) inwestycje celu publicznego z zakresu ł>cznoWci 
publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy o 
gospodarce nieruchomoWciami, mocna lokalizować na 
całym terenie objCtym planem, jeceli taka inwestycja 
zgodna jest z przepisami odrCbnymi; 

  l) w wypadku kolizji sieci infrastruktury technicznej z 
projektowanym zagospodarowaniem, nalecy je 
przebudować w porozumieniu i na warunkach 
dysponenta sieci; 

 m) zaopatrzenie w ciepło ze aródeł indywidualnych, 
zgodnie z § 6 pkt 3; 

  n) nalecy uzyskać warunki techniczne od dysponentów 
sieci na etapie projektu budowlanego. 

 
§ 11. Zasady dotycz>ce sposobów i terminów 

tymczasowego zagospodarowania - do czasu 
zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem teren 
nalecy ucytkować w sposób dotychczasowy tzn. rolniczo. 
 

Rozdział III 
Przepisy dotycz>ce poszczególnych terenów 

elementarnych wydzielonych liniami 
rozgraniczaj>cymi 

 
§ 12. Zasady dotycz>ce przeznaczenia, parametrów i 

wskaaników kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu: 

 
1. Dla poszczególnych terenów ustala siCŚ 

 
Symbol terenu 
elementarnego 

Ustalenia 

1ML 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa rekreacji 
indywidualnej. 
 
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci infrastruktury 
technicznej.  
 
 3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
 a) na jednej działce mocna realizować jeden budynek 
rekreacji indywidualnej; 
 b) ustala siC zakaz sytuowania wolnostoj>cych budynków 
gospodarczych i garacowychś funkcje gospodarcze i 
garacowe nalecy realizować jako wbudowane w bryłC 
budynku rekreacji indywidualnej;  
 c) wysokoWć budynków max. dwie kondygnacje nadziemne 
w tym poddasze ucytkoweś dachy dwuspadowe o k>cie 
nachylenia połaci 350 ÷ 450ś pokryte dachówk> ceramiczn> 
lub cementow> w kolorze ceglastymś  
 d) budynki lokalizować zgodnie z nieprzekraczalna lini> 
zabudowy, kalenic> równolegle do oznaczeM na rysunku 
planu;  
 e) maksymalna powierzchnia zabudowy - 15 % powierzchni 
działkiś  
 f) w elewacjach nalecy stosować materiały tradycyjne - 
cegła, kamieM, tynki wył>cznie w kolorze białym, drewnoś  
 g) ogrodzenia działek od strony dróg nie wycsze nic 1,50 mś 
nalecy je wykonać z materiałów tradycyjnych takich jak 
kamieM, drewno, cegła, itp.ś zabrania siC stosowania 
ogrodzeM betonowych i murowanych pełnych oraz 
prefabrykowanych celbetowychś  
 h) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 
 70 % powierzchni działkiś  
 i) w czCWci terenu elementarnego wystCpuj> złocone 
warunki gruntowe, zgodnie z oznaczeniami na rysunku 
planuś w wypadku sytuowania budynku w tej czCWci terenu 
na etapie projektu budowlanego kategoriC geotechniczn> 
oraz rodzaj dokumentacji (geotechnicznej lub geologiczno - 
incynierskiej) nalecy ustalać zgodnie z przepisami 
odrCbnymi w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych. 

2ZP 1. Przeznaczenie podstawoweŚ zieleM urz>dzona oraz sieci i 
obiekty infrastruktury technicznej.  
 
 2. Zasady zagospodarowania terenu:  
 a) przez teren elementarny przebiega trasa projektowanego 

ruroci>gu tłocznego kanalizacji sanitarnej; przebieg 
ruroci>gu wrysowano na podstawie projektu budowlanego w 
fazie roboczej;  
 b) sieci infrastruktury technicznej oraz obiekty takie jak 
stacja transformatorowa, przepompownia Wcieków wraz z 
niezbCdnymi dojazdami nalecy lokalizować na tym terenie 
elementarnym;  
 c) pas terenu o szerokoWci min 5,00 m wzdłuc linii 
rozgraniczaj>cej teren przeznaczony pod zabudowC 
rekreacji indywidualnej zagospodarować zieleni> wysok>ś  
 d) w celu ochrony przestrzeni publicznej (drogi krajowej) 
obowi>zuje zakaz lokalizowania tablic i urz>dzeM 
reklamowych. 

3ZN 1. Przeznaczenie podstawoweŚ zieleM nieurz>dzona.  
 
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci infrastruktury 
technicznej.  
 
 3. Zasady zagospodarowania terenu:  
 a) istniej>c> zieleM pozostawić w stanie naturalnymś  
 b) ustala siC zakaz wznoszenia obiektów budowlanych za 
wyj>tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu ł>cznoWci 
publicznej oraz sieci infrastruktury technicznej. 

4R 1. Przeznaczenie podstawoweŚ teren pozostaj>cy w 
ucytkowaniu rolniczym.  
 
 2. Zasady zagospodarowania terenu:  
 a) ustala siC zakaz wznoszenia obiektów budowlanych za 
wyj>tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu ł>cznoWci 
publicznej oraz sieci infrastruktury technicznej.  
 b) teren zagospodarować jako trwały ucytek zielony. 

1KD 1. Przeznaczenie podstawowe: droga publiczna.  
 
 2. Zasady zagospodarowania terenu -parametry i 
klasyfikacja wg § 10, ust. 1, lit. b). 

2KDW, 3KDW, 
4KDW 

1. Przeznaczenie podstawoweŚ drogi wewnCtrzne.  
 
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci infrastruktury 
technicznej.  
 
 3. Zasady zagospodarowania terenu - parametry i 
klasyfikacja wg § 10, ust. 1, lit. b). 

 
Rozdział IV 

Przepisy koMcowe 
 

§ 13. Stawka procentowa słuc>ca naliczeniu opłaty, o 
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, została ustalona dla 
poszczególnych terenów w granicach planu w 
nastCpuj>cych wysokoWciachŚ 
 

Oznaczenie przeznaczenia terenu Stawka procentowa 
1 ML, 2ZP, 2KDW, 3KDW 20 % 

1KD, 3ZN, 4R nie stosuje siC 

 
§ 14. W granicach opracowania planu, inwestycjami 

celu publicznego w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
s>Ś droga krajowa oraz projektowany ruroci>g tłoczny 
kanalizacji sanitarnej. 

 
§ 15. W granicach planu inwestycj> z zakresu 

infrastruktury technicznej nalec>c> do zadaM własnych 
gminy jest projektowany ruroci>g kanalizacji sanitarnej. 

 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy 

Mr>gowo. 
 
§ 17. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od 

daty ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady Gminy 
Sławomir Olender 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 124   Poz. 2080 
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Zał>cznik nr 1 
do uchwały Nr VIII/74/11 
Rady żminy Mr>gowo 
z dnia 20 lipca 2011 r. 

 

 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 124   Poz. 2080 i 2081 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr VIII/74/11 
Rady Gminy Mr>gowo 
z dnia 20 lipca 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rekreacji 

indywidualnej w miejscowoWci Probark, gmina Mr>gowo 
 

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenie uwag do projektu planu 
 

Do projektu w/w planu nie wniesiono cadnych uwag. W zwi>zku z tym rozstrzygniCcie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), nie ma 
zastosowania. 
 
 

Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr VIII/74/11 
Rady Gminy Mr>gowo 
z dnia 20 lipca 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rekreacji 

indywidualnej w miejscowoWci Probark, gmina Mr>gowo 
 

RozstrzygniCcie sposobu realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
nalec>cych do zadaM własnych gminy 

 
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 siC, ce na terenie objCtym planem inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, nalec>cych do zadaM własnych gminy nie przewiduje siC. 
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UCHWAŁA Nr VIII/40/2011 

Rady Miejskiej w Młynarach 

z dnia 28 lipca 2011 r. 

 

w sprawie ustalenia opłat za Wwiadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Młynarach. 
 

Na podstawie 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; z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 
2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, 
poz. 675) oraz art. 14 ust. 5 w zwi>zku z art. 5c pkt 1 
ustawy z dnia 7 wrzeWnia 1991 r. o systemie oWwiaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 
i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, 
poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, 
poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, 
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; 
z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, 
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, 
poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, 
Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, 
poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, 
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, 
poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, 

poz. 991), Rada Miejska w Młynarach uchwala, co 
nastCpuje: 

 
§ 1. 1. Przedszkole prowadzone przez Miasto Młynary 

zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekC w 
wymiarze 5 godzin dziennie. 

 
2. ZajCcia, o których mowa w ust. 1, prowadzone s> w 

godzinach od 9.00 do 14.00, przez piCć dni w tygodniu, od 
poniedziałku do pi>tku. 

 
§ 2. 1. Przedszkole umocliwia korzystanie z 

odpłatnych WwiadczeM w czasie przekraczaj>cym wymiar 
zajCć, o którym mowa w § 1. 

 
2. Za korzystanie ze WwiadczeM w czasie 

przekraczaj>cym czas bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki, o którym mowa w § 1, pobierana jest 
opłata dzienna w wysokoWciŚ 
  1) za 1 godzinC dziennie - 4 zł, 
  2) za 2 godziny dziennie - 6 zł, 
  3) za 3 godziny dziennie - 7 zł, 
  4) za 4 godziny dziennie - 8 zł. 
 


