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14. W przypadku, gdy faktycznie przekazana kwota 
dotacji, wynikaj�ca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 
11, jest ni�sza od kwoty nale�nej organ dotuj�cy w roku, w 
którym dokonuje rozliczenia, przekazuje, w terminie do 
dnia 28 lutego, na rachunek bankowy dotowanej jednostki 
wyrównanie nale�nej kwoty dotacji bez naliczonych od niej 
odsetek za rok poprzedni. 

 
15. W przypadku, gdy faktycznie przekazana kwota 

dotacji, wynikaj�ca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 
11, jest wy�sza od nale�nej, organ prowadz�cy 
obowi�zany jest zwróci�, w terminie do dni 28 lutego, 
nadpłacon� kwot� dotacji bez naliczonych od niej odsetek 
na rachunek bankowy wskazany przez organ dotuj�cy. 
 

16. Organ dotuj�cy wzywa organ prowadz�cy do 
zwrotu dotacji pobranej nienale�nie lub w nadmiernej 
wysoko�ci, z zastrze�eniem ust. 4-5 oraz 14-15, na 
zasadach i w trybie okre�lonym w przepisach ustawy o 
finansach publicznych. 

 
§ 9. 1. Organowi dotuj�cemu przysługuje prawo 

kontroli prawidłowo�ci wykorzystania wypłaconej dotacji. 
 
2. Upowa�nieni pracownicy Urz�du Miasta Olsztyn 

maj� prawo do wst�pu do dotowanych szkół i placówek 
oraz wgl�du do prowadzonej przez nie dokumentacji 
organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu 
nauczania. 

 
3. Organowi dotuj�cemu w zwi�zku z 

przeprowadzaniem kontroli prawidłowo�ci wykorzystania 
dotacji przez dotowane szkoły i placówki przysługuje 
prawo przetwarzania danych osobowych uczniów tych 
jednostek. 

 
§ 10. Wykonanie uchwały powierza si� Prezydentowi 

Miasta Olsztyn. 
 

§ 11. Trac� moc: 
 
 
 

  1) uchwała Nr XXI/299/04 Rady Miasta Olsztyn z dnia 
28 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji udzielanych 
niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół 
publicznych, w których realizowany jest obowi�zek 
szkolny lub obowi�zek nauki zmieniona uchwał� 
Nr XLII/542/05 Rady Miasta Olsztyn z dnia 30 marca 
2005 r., 

 
  2) uchwała Nr XXI/300/04 Rady Miasta Olsztyn z dnia 

28 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji udzielanych 
niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół 
publicznych, w których nie jest realizowany obowi�zek 
szkolny lub obowi�zek nauki, 

 
  3) uchwała Nr XXI/301/04 Rady Miasta Olsztyn z dnia 

28 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji udzielanych 
niepublicznym przedszkolom, 

 
  4) uchwała Nr XXI/302/04 Rady Miasta Olsztyn z dnia 

28 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji udzielanych 
niepublicznym placówkom oraz niepublicznym 
szkołom nie posiadaj�cym uprawnie� szkoły 
publicznej, 

 
  5) traci moc uchwała Nr XXI/303/04 Rady Miasta Olsztyn 

z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym 
przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym 
przez organy i podmioty nie zaliczane do sektora 
finansów publicznych. 

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

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego, z wyj�tkiem § 3 ust. 5 i 16, które 
wchodz� w �ycie z dniem 1 stycznia 2010 r. 
 

Przewodnicz�cy Rady 
Zbigniew D�bkowski 

 
 
 
 
 

2476 

UCHWAŁA Nr XXXII/153/09 

Rady Gminy Kiwity 

z dnia 29 pa �dziernika 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego terenu. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475 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 oraz z 2008 r. Nr 

180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) 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, 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 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 
2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 
1413) oraz po stwierdzeniu zgodno�ci planu miejscowego 
z ustaleniami „Studium uwarunkowa� i kierunków 
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zagospodarowania przestrzennego gminy Kiwity” Rada 
Gminy Kiwity uchwala miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu wydobywania zło�a kruszywa 
naturalnego w obr�bie Stoczek gm. Kiwity. 
 

Rozdział 1 
Przepisy dotycz �ce całego opracowania 

 
§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu wydobywania zło�a kruszywa 
naturalnego w obr�bie Stoczek w gminie Kiwity 
obejmuj�cy obszar o w granicach okre�lonych w uchwale 
Nr XIX/90/08 Rady Gminy Kiwity z dnia 29 sierpnia 
2008 roku ograniczony jest: 
 

- od wschodu - graniczy z drog� powiatow� o 
nawierzchni asfaltowej Nr 1547N; 

 
- od południa - graniczy z drog� gminn� publiczn� o 

nawierzchni naturalnej Nr 118010N oraz siedliskiem 
rolniczym; 

 
- od północy i zachodu graniczy z terenami rolnymi 

wsi Stoczek projektowanymi w zmianie studium 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego pod uprawy rolne 

ma na celu: 
ustalenie zasad zagospodarowania i metod kształtowania ładu 
przestrzennego obszaru w rozwoju gminy przewidzianego pod 
teren eksploatacji kruszywa naturalnego. 
 

§ 2. 1. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu wydobywania zło�a kruszywa 
naturalnego w obr�bie Stoczek w gminie Kiwity zwany 
dalej planem miejscowym składa si� z tekstu planu 
miejscowego, który stanowi tre�� uchwały oraz rysunku 
planu miejscowego, który stanowi zał�cznik graficzny nr 1 
do uchwały w skali 1:1000. 
 

2. Do planu miejscowego Rada Gminy Kiwity doł�cza: 
 

- stwierdzenie zgodno�ci planu miejscowego z 
ustaleniami „Studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kiwity” 
stanowi�ce zał�cznik nr 2, 

 
- rozstrzygni�cie Rady Gminy Kiwity o sposobie 

rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi�ce 
zał�cznik nr 3, 

 
- rozstrzygni�cie o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nale�� do zada� własnych gminy oraz o 
zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych stanowi�ce zał�cznik nr 4. 

 
3. Do planu miejscowego zostały sporz�dzone „ 

Ocena z prognoz� oddziaływania na �rodowisko” oraz 
„Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu 
miejscowego”. 

 
§ 3. Tekst planu miejscowego zawiera ustalenia 

stanowi�ce: 
 
1 Przepisy dotycz�ce całego opracowania Rozdział 1 
2 Przepisy dotycz�ce wyodr�bnionych w planie obszarów:  
 a) przepisy dotycz�ce przeznaczenia terenów oraz linii 

rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym przeznaczeniu, 
funkcjach lub ró�nych zasadach zagospodarowania oraz 
dotycz�ce sposobów i terminów tymczasowego 
zagospodarowania, urz�dzenia i u�ytkowania terenów 

Rozdział 2 

 b) przepisy dotycz�ce zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, zasad ochrony �rodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego, zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Rozdział 3 

 c) przepisy dotycz�ce wymaga� wynikaj�cych z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych, dotycz�ce terenów 
przeznaczonych do realizacji celów publicznych, dróg i ulic 

Rozdział 4 

 d) przepisy dotycz�ce granic i sposobów zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegaj�cych ochronie ustalonych 
na podstawie odr�bnych przepisów 

Rozdział 5 

 e) przepisy dotycz�ce zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

Rozdział 6 

 f) przepisy dotycz�ce granic obszarów wymagaj�cych 
przeprowadzenia scale� i podziałów nieruchomo�ci, 
szczegółowych zasad i warunków scalenia i podziału 
nieruchomo�ci parametrów i wska�ników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii 
zabudowy, gabarytów obiektów i wska�ników 
intensywno�ci zabudowy 

Rozdział 7 

 g) przepisy dotycz�ce stawek procentowych na podstawie 
których ustala si� opłat� z tytułu wzrostu warto�ci 
nieruchomo�ci 

Rozdział 8 

3 Przepisy ko�cowe Rozdział 9 

 
§ 4. 1. Rysunek planu miejscowego obowi�zuje w 

zakresie: 
 

- ustalonych graficznie linii granic obszaru obj�tego 
planem, 

 
- ustalonych graficznie linii rozgraniczaj�cych tereny o 

ró�nym przeznaczeniu, funkcjach lub zasadach 
zagospodarowania, 

 
- ustalonych symbolami literowymi przeznacze� 

podstawowych terenów. 
 

2. Zastosowane na rysunku planu miejscowego 
symbole literowe oznaczaj� nast�puj�ce przeznaczenia 
podstawowe terenów: 
 
  1) 1PE - teren wydobywania zło�a; 
 
  2) 1FO - teren filaru ochronnego; 
 
  3) KD tereny dróg publicznych, powiatowej i gminnej. 
 

§ 5. Ilekro� w tek�cie planu miejscowego jest mowa o: 
 

- planie - nale�y przez to rozumie� tekst stanowi�cy 
tre�� uchwały oraz rysunek planu, 

 
- uchwale - nale�y przez to rozumie� niniejsz� 

Uchwał� Rady Gminy Kiwity, 
 
- rysunku planu - nale�y przez to rozumie� rysunek 

planu miejscowego wykonany na mapie zasadniczej 
w skali 1:1000, 

 
- przeznaczeniu podstawowym - nale�y przez to 

rozumie� takie przeznaczenie, które przewa�a na 
danym terenie wyznaczonym liniami 
rozgraniczaj�cymi i obejmuje ponad 50 % 
powierzchni obiektów realizowanych na tym terenie 
lub ponad 50 % powierzchni terenu u�ytkowanego w 
przeznaczeniu podstawowym, 

 
- przeznaczeniu dopuszczalnym - nale�y przez to 

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

 
- u�ytkowaniu terenu - nale�y przez to rozumie� 

rzeczywist� lub planowan� funkcj� terenu lub 
sposób jego wykorzystania, 
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- terenie - nale�y przez to rozumie� obszar 

o okre�lonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 
wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj�cymi; 

 
- terenu wydobywania zło�a - nale�y przez to 

rozumie� przestrze� obj�t� przewidywanymi 
wpływami robót wydobywczych kruszywa; 

 
- uci��liwo�ci dla �rodowiska - nale�y przez to 

rozumie� zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj�ce 
�ycie albo dokuczliwe dla otaczaj�cego �rodowiska, 
a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie 
powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie 
odpadami; 

 
- filaru ochronnego - nale�y przez to rozumie� pas 

terenu, w granicach którego ze wzgl�du na ochron� 
oznaczonych dóbr, wydobywanie kopalin nie mo�e 
by� prowadzone albo mo�e by� dozwolone tylko 
w sposób zapewniaj�cy ochron� tych dóbr. 

 
Rozdział 2 

Przepisy dotycz �ce przeznaczenia terenów oraz linii 
rozgraniczaj �cych tereny o ró �nym przeznaczeniu, 

funkcjach lub ró �nych zasadach zagospodarowania, 
dla których szczegółowe warunki zabudowy okre �lone 

s� w Rozdziale 7 
 

§ 6. 1. Ustala si� na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami 1PE - 
3PE z podstawowym przeznaczeniem pod obszar 
wydobywania zło�a kruszywa naturalnego. 

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

eksploatacj� zło�a kruszywa naturalnego przy zachowaniu 
przepisów, Polskich Norm i ustale� uchwały. 

 
3. Wydobycie kruszywa mo�e by� prowadzone przy 

zachowaniu poziomu wód gruntowych, 
 
4. W celu zachowania walorów ekspozycji istniej�cego 

zabytkowego metalowego krzy�a, który posadowiony jest 
mi�dzy dwoma starymi lipami nale�y teren filarów 
ochronnych zostawi� jako teren zieleni izolacyjnej, która 
osłoni teren kopalni. Zabytkowy krzy� znajduje si� na 
terenie filaru ochronnego drogi powiatowej (10 m) oraz 
filarów ochronnych ci�gu infrastruktury technicznej dalsze 
10 m. Na zapleczu krzy�a b�dzie tern zieleni wysokiej o 
szeroko�ci ok. 10 m, co w pełni zabezpieczy przed 
niekorzystna ekspozycja kopalni. 

 
5. Podstawowym kierunkiem rekultywacji jest 

zalesienie. Dopuszcza si� wodny kierunek rekultywacji, 
powstały po rekultywacji zbiornik mo�e pełni� funkcj� 
rekreacyjn� dla terenów zabudowy rekreacyjnej lub mo�e 
by� w nim prowadzona hodowla ryb. 

 
6. W przypadku wodno rekreacyjnego kierunku 

rekultywacji nale�y opracowa� zmian� miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na ten obszar. 
Zabudowa mo�e by� lokalizowana poza terenem obj�tym 
eksploatacj� (obszarem górniczym) przy zachowaniu 
warunków ustalonych w rozdziale 3. 

 
§ 7. Ustala si� na rysunku planu liniami 

rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami 1FO - 
4FO z podstawowym przeznaczeniem pod obszar filarów 
ochronnych wył�czony z terenu wydobywania zło�a 

kruszywa naturalnego z przeznaczeniem pod ziele� o 
charakterze izolacyjnym (wysokiego i �redniego pi�tra). 

 
§ 8. Wyznacza si� ustalone na rysunku planu liniami 

rozgraniczaj�cymi teren oznaczony symbolem KD z 
podstawowym przeznaczeniem pod drogi publiczne 
poło�one poza zasi�giem opracowania planu (KDP - 
istniej�ca droga powiatowa, KDG- istniej�ca droga gminna 
o nawierzchni gruntowej). 
 

Rozdział 3 
Przepisy dotycz �ce zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, zasad ochrony �rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultur y 
współczesnej  

 
§ 9. 1. Realizacja zabudowy i przekształcanie 

zagospodarowania przestrzennego terenów musi 
respektowa� wymogi ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego. 

 
2. Wymogi, o których mowa w ust. 1 spełniane b�d� 

poprzez: 
 

- w celu ochrony zasobów wód gruntowych, 
eksploatacja b�dzie si� odbywała przy zachowaniu 
naturalnego poziomu wody gruntowej. Nie powinno 
si� sztucznie obni�a� lustra wody gruntowej w celu 
wydobycia kruszywa, 

 
- działalno�� gospodarcz� powinno si� prowadzi� w 

taki sposób, aby nie pogorszy� jako�ci wód, 
 
- eksploatacja odkrywkowa zło�a powinna si� 

odbywa� zgodnie z przepisami prawa geologicznego 
- tak�e w zakresie ustalenia granic i sposobów 
zagospodarowania terenów i obiektów 
podlegaj�cych ochronie. W celu ochrony terenów i 
obiektów chronionych, w tym terenów obcych, nale�y 
stosowa� odpowiednie normy górnicze, 

 
- działalno�� zwi�zana z eksploatacj� zło�a powinna 

by� prowadzona w taki sposób, aby nie powodowa� 
szkód i uci��liwo�ci na terenach s�siednich 
nieruchomo�ci. Odpowiedzialno�� za ewentualne 
szkody zwi�zane z t� działalno�ci� reguluj� przepisy 
prawa geologicznego oraz Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 10. 1. Ustala si� konieczno�� ochrony warto�ci 

przyrodniczych terenów obj�tych planem poprzez 
zachowanie i ochron� obszarów, zespołów i obiektów 
cennych przyrodniczo i kulturowo. 

 
2. Do obszarów i obiektów cennych kulturowo zalicza 

si� Sanktuarium Maryjne w Stoczku Klasztornym, które 
poło�one jest od projektowanej inwestycji w odległo�ci ca 
2,0km. Oddzielone terenami le�nymi i nie ma 
bezpo�redniego oddziaływania na Sanktuarium. Przed 
niekorzystn� ekspozycj� kopalni odkrywkowej ci�gi 
komunikacyjne (jako ewentualne drogi pielgrzymek) b�d� 
zabezpieczone przez ziele� projektowan� na obszarze 
filarów ochronnych. Cały teren jest zadrzewiony 
nasadzeniami le�nymi, które pozostan� na filarach 
ochronnych, a docelowo po eksploatacji na całym terenie. 
 

3. Plan zakłada ochron� zabytkowego krzy�a 
metalowego posadowionego miedzy dwoma drzewami ma 
murowanym postumencie, który prawdopodobnie był 
kiedy� cz��ci� kapliczki. Krzy� znajduje si� mi�dzy 
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dwiema starymi lipami, które jak i krzy� znajduj� si� na 
rozstaju dróg. Drzewa stanowi� znakomit� ochron� przed 
zniszczeniem, oprócz tego zaplecze zieleni stanowi� filary 
ochronne projektowane w planie jako tereny zielone 
(szeroko�� filara ochronnego od krzy�a wynosi ok. 35,0 
m). Plan zakłada ochron� zespołu zabytkowego, który 
tworz�: starodrzew lip z zabytkowym krzy�em pomi�dzy 
drzewami. Ustala si� zakaz wszelkich prac ziemnych 
mog�cych uszkodzi� system korzeniowy drzew. Na 
terenie poło�onym w s�siedztwie zespołu mo�na si� 
spodziewa� �ladów archeologicznych, w zwi�zku z tym w 
przypadku odkrycia w czasie prowadzenia robót 
budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego 
istnieje przypuszczenie, i� jest on zabytkiem. Zgodnie z 
art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku ka�dy kto dokonał 
odkrycia jest obowi�zany: 
 
  1) wstrzyma� wszelkie roboty mog�ce uszkodzi� lub 

zniszczy� odkryty przedmiot; 
 
  2) zabezpieczy�, przy u�yciu dost�pnych �rodków, ten 

przedmiot i miejsce jego odkrycia; 
 
  3) niezwłocznie zawiadomi� o tym wła�ciwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków, a je�li nie jest 
to mo�liwe, wła�ciwego wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta). 

 
Rozdział 4 

Przepisy dotycz �ce wymaga � wynikaj �cych z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych, dotycz �ce 

terenów przeznaczonych do realizacji celów 
publicznych, dróg i ulic 

 
§ 11. Ustala si� nast�puj�ce tereny przeznaczone dla 

realizacji celów publicznych: 
 

- osłona filarami ochronnymi istniej�cych sieci 
infrastruktury technicznej oraz dróg publicznych. 

 
Rozdział 5 

Przepisy dotycz �ce granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj �cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odr�bnych przepisów, w tym terenów górniczych, 
nara�onych na niebezpiecze �stwo powodzi oraz 

zagro �onych osuwaniem si � mas ziemnych, a tak �e 
dotycz �ce przekształce � obszarów zdegradowanych 

 
§ 12. Na terenie obj�tym planem nie wyst�puj� 

obszary zagro�one powodzi�. 
 

§ 13. Na terenie obj�tym planem wyst�puje obszar 
górniczy wymagaj�cy rekultywacji po wyeksploatowaniu 
zło�a. Dopuszcza si� składowanie w wyrobiskach 
poeksploatacyjnych nadkładu zło�a oraz piasku 
stanowi�cego produkt uboczny w procesie wydobywania 
kruszywa naturalnego. Składowanie w/w naturalnych mas 
ziemnych b�dzie stanowiło ułatwienie rekultywacji terenu 
poeksploatacyjnego i nie powinno podlega� przepisom o 
odpadach. 
Rekultywacji terenów poeksploatacyjnych powinno si� 
dokonywa� sukcesywnie, w miar� jak wyrobiska 
poeksploatacyjne b�d� stawały si� zb�dne do celów 
zwi�zanych z wydobyciem i przeróbk� kruszywa. 
 
 
 
 

Rozdział 6 
Przepisy dotycz �ce zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji infrastruktury 
technicznej 

 
§ 14. Teren obj�ty opracowaniem powi�zany jest z 

układem komunikacyjnym zewn�trznym, który stanowi 
droga krajowa nr 51 Bezledy (granica pa�stwa) - Olsztyn - 
Olsztynek poprzez: drog� wojewódzk� nr 513 Lidzbark 
Warmi�ski - Wozławki, drog� powiatow� nr 1547N Rogó� 
- Kiwity oznaczon� w rysunku planu symbolem KD, 
poło�on� poza terenem obj�tym opracowaniem, ale 
zwi�zan� z transportem kruszywa. Drug� droga publiczn� 
poło�ona przy granicy opracowania jest droga 
gminna118010N Stoczek - Kierwiny, która tak�e mo�e 
stanowi� drog� zwi�zan� z transportem kruszywa. 
 

§ 15. 1. Ustala si� nast�puj�ce szeroko�ci pasa 
terenów w liniach rozgraniczaj�cych drogi oznaczonej 
symbolem 1KDG na rysunku planu: 
 

- szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 10m, jest to 
droga dojazdowa do zło�a jedno jezdniowa o 
szeroko�ci jezdni 6 m. 

 
2. Wł�czenie zjazdu z drogi wykona� z zachowaniem 

warunków widoczno�ci, tzn. w zachodniej cz��ci drogi 
gminnej nale�y zapewni� wolne od przeszkód pola 
widoczno�ci, zgodnie z obowi�zuj�cymi w tym zakresie 
przepisami. 

 
3. Utwardzony zjazd z drogi wykona� o szeroko�ci 

min. 6 m i długo�ci min. 10 m oraz w taki sposób, aby 
ochroni� nawierzchni� drogi przed zanieczyszczeniami 
przenoszonymi z obszaru górniczego przez koła 
samochodów. 

 
4. Zapewni� ci�gło�� odwodnienia zjazdu wzdłu� drogi 

publicznej. 
 
5. Zapewni� transport kruszywa samochodami nie 

przekraczaj�cymi nacisku 8 KN/o�. 
 

§ 16. 1. W zakresie elektroenergetyki ustala si�: 
 
2. Teren opracowania znajduje si� w obszarze 

działania KE ENERGA S.A Oddział Olsztyn obsługiwanym 
przez słu�by energetyczne Rejonu Energetycznego 
Lidzbark Warmi�ski. Zasilanie w energie elektryczn� 
zaplecza technologicznego wyrobiska mo�na wykona� 
poprzez projektowan� stacj� transf. 15/0,4 kV podł�czona 
do istniej�cej linii po uzyskaniu warunków przył�czenia 
projektowanego obiektu do sieci elektroenergetycznej i 
zawarciu umowy o przył�czeniu z KE ENRGA 
OPERATOR Oddział Lidzbark Warmi�ski. 
 

Rozdział 7 
Przepisy dotycz �ce granic obszarów wymagaj �cych 
scale� i podziałów nieruchomo �ci szczegółowych 

zasad i warunków scalania i podziału nieruchomo �ci, 
parametrów i wska �ników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym równie � linii 

zabudowy, gabarytów obiektów i wska �ników 
intensywno �ci zabudowy 

 
§ 17. Na terenie obj�tym planem nie ustala si� 

obszarów wymagaj�cych przeprowadzenia scale� i 
podziałów nieruchomo�ci. 
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§ 18. 1. Ustala si� eksploatacj� zło�a kruszywa 
naturalnego z obszaru 1 PE - 3PEprzy zachowaniu 
przepisów, Polskich Norm i ustale� uchwały. 

 
2. Eksploatacj� nale�y prowadzi� przy zachowaniu 

warunków bezpiecze�stwa, szczególnie odnosi si� to do 
zboczy wyrobiska, które nale�y formowa� przy 
uwzgl�dnieniu k�ta stoku naturalnego. 

 
3. Działalno�� zwi�zana z eksploatacj� zło�a powinna 

by� prowadzona w taki sposób, aby nie powodowa� szkód 
i uci��liwo�ci na terenach s�siednich nieruchomo�ci. 
Odpowiedzialno�� za ewentualne szkody zwi�zane z t� 
działalno�ci� reguluj� przepisy prawa geologicznego i 
oraz Kodeksu Cywilnego. 

 
4. Ustala si�, �e zdejmowany sukcesywnie nadkład 

nale�y magazynowa� na tymczasowych zwałowiskach, 
zlokalizowanych na obszarze PE. 

 
5. Podczas i rekultywacji, w odniesieniu do 

przemieszczanych mas ziemnych, b�dzie prowadzona 
gospodarka bezodpadowa. 

 
§ 19. 1. W ramach obszaru ustala si� zorganizowanie 

terenu obsługi technicznej, na którym nale�y zlokalizowa�: 
 

- pomieszczenia socjalne i sanitarne, to ostatnie 
zaopatrzone w zbiornik bezodpływowy, 

 
- utwardzony punkt naprawy sprz�tu; 
 
- utwardzony i zadaszony punkt składowania olejów; 
 
- miejsce zbierania odpadów komunalnych. 

 
2. Obiekty, o których mowa wy�ej, maj� mie� 

charakter obiektów tymczasowych. 
 
3. Dopuszcza si� składowanie w wyrobiskach 

poeksploatacyjnych nadkładu zło�a oraz piasku 
stanowi�cego produkt uboczny w procesie wydobywania 
kruszywa naturalnego. Składowanie w/w naturalnych mas 
ziemnych b�dzie stanowiło ułatwienie rekultywacji terenu 
poeksploatacyjnego i nie powinno podlega� przepisom o 
odpadach. 

 

§ 20. 1. Ustala si� filar ochronny 1 FO o szeroko�ci w 
liniach rozgraniczaj�cych 6,0 m od granicy północnej, 
zachodniej i południowej działek. Filar Ochronny 2FO o 
szeroko�ci minimum 10,0 m od granicy z drogami 
publicznymi oraz filary ochronne 3FO i 4 FO od sieci 
infrastruktury technicznej - 6 m od osi. 

 
2. Obiektami chronionymi, od których wyznaczono 

filary s�: 
 

- granice nieruchomo�ci; 
 
- sieci infrastruktury technicznej; 
 
- drogi publiczne. 

 
Rozdział 8 

Przepisy dotycz �ce stawek procentowych, na 
podstawie których ustala si � opłat � z tytułu wzrostu 

warto �ci nieruchomo �ci  
 

§ 21. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12, oraz art. 36 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, ustala si� poni�sze 
wysoko�ci stawek procentowych renty planistycznej dla 
naliczania opłat od terenów uj�tych w Rozdziale 2. 
 

Symbol terenu w Rozdziale 2 Wysoko�� stawki w % 
1PE 30 % 

 
Rozdział 9 

Przepisy ko �cowe 
 

§ 22. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy 
Kiwity. 
 

§ 23. Uchwała z zał�cznikami podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urz�dowym Województwa Warmi�sko-
Mazurskiego. 
 

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

Przewodnicz�cy Rady 
Cezary Alchimowicz 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały nr XXXII/153/09 
Rady Gminy Kiwity 
z dnia 29 pa�dziernika 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały nr XXXII/153/09 
Rady Gminy Kiwity 
z dnia 29 pa�dziernika 2009 r. 

 
 

Rozstrzygni �cie w sprawie zgodno �ci projektu miejscowego planu zagospodarowania prze strzennego terenu 
wydobywania zło �a kruszywa naturalnego w obr �bie Stoczek gm. Kiwity, ze zmian � studium uwarunkowa � 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy K iwity. 
 
 

W zwi�zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza 
si� zgodno�� niniejszego planu zagospodarowania z zapisami ustale� i rysunkiem zmiany studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kiwity. 
 
 
 
 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały nr XXXII/153/09 
Rady Gminy Kiwity 
z dnia 29 pa�dziernika 2009 r. 

 
 

Rozstrzygni �cie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych  do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu wydobywania zło�a kruszywa naturalnego w obr �bie Stoczek gm. Kiwity. 

 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 roku, Nr 80, poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) niniejszym rozstrzyga si�, �e do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu wydobywania zło�a kruszywa naturalnego w obr�bie Stoczek gm. Kiwity nie ma 
uwag nieuwzgl�dnionych, które wpłyn�ły w okresie przewidzianym Art. 17 pkt 11, ww. ustawy. 
 
 
 
 

Zał�cznik Nr 4 
do uchwały nr XXXII/153/09 
Rady Gminy Kiwity 
z dnia 29 pa�dziernika 2009 r. 

 
 

Rozstrzygni �cie w sprawie sposobu finansowania inwestycji z zak resu infrastruktury technicznej nale ��cych 
do zada� własnych Samorz �du na obszarze obj �tym zmian � miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu wydobywania zło �a kruszywa naturalnego w obr �bie Stoczek gm. Kiwity. 
 
 
Brak zada� Samorz�du 
 

Lp Rodzaj inwestycji Obci��enie kosztami 
1. Budowa stacji transformatorowych i doprowadzenie energii z linii SN Zakład Energetyczny SA 
2. Przystosowanie niezb�dne dróg transportu kruszywa Wła�ciciele nieruchomo�ci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


