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UCHWAŁA Nr XI/83/2011 

Rady Miejskiej w Dobrym MieWcie 

z dnia 16 czerwca 2011 r. 

 

zmieniaj>ca uchwałC Nr LV/407/2010 Rady Miejskiej w Dobrym MieWcie z dnia 28 paadziernika 2010 r. 

w sprawie okreWlenia stawek opłaty miejscowej oraz zasad jej poboru. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (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 i Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 
oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111. z 2009 r. Nr 223, 
poz. 1458, Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 
2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 oraz Nr 40, 
poz. 230) oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 
2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, 
poz. 1461 oraz Nr 226, poz. 1475) oraz Rozporz>dzenia 
Nr 84 Wojewody OlsztyMskiego z dnia 4 lipca 1991 r. w 
sprawie ustalenia miejscowoWci, w których pobiera siC 
opłatC miejscow> (Dz. Urz. Województwa OlsztyMskiego 
Nr 16, poz. 203) Rada Miejska w Dobrym MieWcie 
uchwala, co nastCpujeŚ 

 

§ 1. W uchwale Nr LV/407/2010 Rady Miejskiej w 
Dobrym MieWcie z dnia 28 paadziernika 2010 r. w sprawie 
okreWlenia stawek opłaty miejscowej oraz zasad jej poboru 
§ 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
 „2. Sołtys wsi lub członek Rady Sołeckiej wsi Swobodna 
od osóbŚ  
  a) przebywaj>cych na polu namiotowym,  
  b) korzystaj>cych z kwater prywatnych.” 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siC Burmistrzowi 
Dobrego Miasta. 

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

jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 

 
2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy 

informacyjnej UrzCdu Miejskiego w Dobrym MieWcie. 
 

Przewodnicz>ca Rady Miejskiej  
Małgorzata ŁaMko 
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UCHWAŁA Nr VII/67/11 

Rady Gminy Mr>gowo 

z dnia 20 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych 

„żóra Czterech Wiatrówą w obrCbie geodezyjnym Probark, gmina Mr>gowo. 
 

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, 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) i 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, 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 123, 
poz. 803, 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), Rada Gminy 
Mr>gowo uchwala, co nastCpujeŚ 

 
§ 1. Uchwala siC zmianC miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych 
„żóra Czterech Wiatrów” w obrCbie geodezyjnym Probark, 
gmina Mr>gowo, zwan> dalej „zmian> planu”. Ustalenia 
zmiany planu stanowi> treWć niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Granice zmiany planu okreWla uchwała 

Nr XXXV/298/10 Rady Gminy Mr>gowo z dnia 28 kwietnia 
2010 r. w sprawie przyst>pienia do sporz>dzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów rekreacyjnych „żóra Czterech Wiatrów” w 
obrCbie geodezyjnym Probark, gmina Mr>gowo. 

 
§ 3. 1. Rysunek zmiany planu w skali 1:1000 stanowi 

zał>cznik Nr 1 do uchwały i obowi>zuje w nastCpuj>cym 
zakresie ustaleM zmiany planu: 
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  1) granic zmiany planu, 
 
  2) linii rozgraniczaj>cych tereny o rócnym przeznaczeniu 

i zasadach zagospodarowania, 
 
  3) nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 
  4) granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior 

LegiMsko-Mr>gowskich, 
 
  5) oznaczeM przeznaczenia terenów na cele: MH/MW - 

zabudowy hotelowej lub mieszkaniowej wielorodzinnej, 
UTp - placy, KD - dróg publicznych klasy dojazdowej, 
KPP - przejWć pieszych. 

 
2. Stwierdzenie zgodnoWci zmiany planu z ustaleniami 

studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mr>gowo oraz rozpatrzenie uwag, 
wniesionych w trybie przepisów art. 18 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi> 
zał>cznik Nr 2 do uchwały. 

 
§ 4. W uchwale Nr VI/34/98 Rady Gminy w Mr>gowie 

z dnia 30 grudnia 1998 r. opublikowanej w Dzienniku 
UrzCdowym Województwa WarmiMsko-Mazurskiego Nr 6 
z dnia 5 lutego 1999 r. wprowadza siC nastCpuj>ce 
zmiany: 
 
  1. W § 6. dodaje siC ust. 10, 11 i 12 w brzmieniu: 

„10. W granicach zmiany planu w zakresie sieci i 
urz>dzeM infrastruktury telekomunikacyjnej maj> 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. 
Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, 
poz. 1800 z póan. zmianami) wraz z przepisami 
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 106, poz. 675 z póan. zmianami) oraz właWciwymi 
rozporz>dzeniami wykonawczymi do w/w ustaw. 
11. W granicach zmiany planu ustala siC mocliwoWć 
lokalizowania sieci gazowej. W przypadku 
wybudowania sieci gazowej dopuszcza siC 
przebudowC kolizyjnych odcinków sieci gazowej na 
warunkach podanych przez operatora. 
12. W granicach zmiany planu przył>czenie odbiorców 
do sieci elektroenergetycznej bCdzie nastCpowało na 
ogólnych zasadach przył>czania odbiorców 
obowi>zuj>cych u zarz>dcy sieci. Nalecy rezerwować 
pasy techniczne w ci>gach komunikacyjnych i 
przejWciach pieszych dla projektowanych sieci i 
urz>dzeM elektroenergetycznych.” 

 
  2. W § 7. dodaje siCŚ 

1) ust. 5a w brzmieniu: 
„5a. Zakaz wyrCbu, o którym mowa w ust. 5 nie 
dotyczy terenów oznaczonych symbolami: 3UTp i 
3MH/MW” 

2) ust. 10 w brzmieniu: 
„10. W granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Jezior LegiMsko-Mr>gowskich maj> zastosowanie 
przepisy o ochronie przyrody wraz z właWciwymi 
rozporz>dzeniami wykonawczymi.” 

3) ust. 11 w brzmieniu: 
„11. Dla terenu oznaczonego symbolem 3MH/MW 
ustala siC dopuszczalne poziomy hałasu 
odpowiednio do obowi>zuj>cych rozporz>dzeM 
wykonawczych do ustawy prawo ochrony 
Wrodowiska jak dla terenu pod zabudowC 
mieszkaniow> lub na cele mieszkaniowo-
usługowe.” 

 

   
3. § 11. otrzymuje brzmienie: 

„§ 11. 1. Wyznacza siC teren, oznaczony symbolem 
3MH/MW o podstawowym przeznaczeniu pod 
zabudowC hotelow> (hotel turystyczny całoroczny) lub 
pod zabudowC mieszkaniow> wielorodzinn>. 
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala siCŚ 
1) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej do powierzchni działki - 60 %, 

      2) obiekty kubaturowe o przeznaczeniu 
podstawowym i dopuszczalnym nalecy kształtować w 
jednej bryle lub bryłach powi>zanych ze sob>. 
Wyklucza siC zabudowC typu bungalow, 

      3) dachy strome, dwu- lub wielopołaciowe o k>cie 
nachylenia połaci 30

o
-45

o
 kryte dachówk> ceramiczn> 

lub blach> szlachetn> w kolorze naturalnym. żłówne 
kalenice budynków nalecy kształtować równolegle do 
warstwic, 

      4) maksymalna iloWć miejsc noclegowych - 200, 
      5) nalecy zapewnić miejsca parkingowe z wjazdem 

od ulicy 1KD lub 2KD w iloWciŚ 
a) minimum 5 miejsc parkingowych na 10 miejsc 

noclegowych, 
b) minimum 1,5 miejsca parkingowego na 1 lokal 

mieszkalny, 
      6) na etapie projektu budowlanego nalecy uzgodnić 

zjazdy z zarz>dc> drogi, 
      7) wysokoWć Wciany budynku od strony drogi 

oznaczonej symbolem 3KD - maksymalnie 7,5 m 
licz>c od poziomu projektowanego chodnika do punktu 
przeciCcia Wciany z lini> dachu. WysokoWć do kalenicy 
- maksymalnie 15,0 m licz>c od poziomu 
projektowanego chodnika na terenie oznaczonym 
symbolem 3KD. W celu uzyskania układu 
kaskadowego projektowanej zabudowy od strony drogi 
oznaczonej symbolem 1KD Wciana drugiej kondygnacji 
musi być cofniCta w stosunku do Wciany pierwszej 
kondygnacji o minimum 1,5 m, a kacda Wciana 
nastCpnej kondygnacji musi być cofniCta w stosunku 
do Wciany poprzedniej kondygnacji o minimum 1,2 m. 
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o   
których mowa w ust. 1, ustala siCŚ 
1) usługi nieuci>cliwe, 
2) urz>dzenia i obiekty sportowe, 
3) zieleM urz>dzon> z elementami małej 

architektury, 
4) urz>dzenia infrastruktury technicznej. 
4. Obiekty i urz>dzenia, o których mowa w ust. 3 
mocna lokalizować pod warunkiem, ce stanowi> 
uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia 
podstawowego.” 
 

  4. W § 19.: 
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

     „1. Wyznacza siC tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem UTp z dodatkowym wyrócnikiem 
cyfrowym 1-3 o podstawowym przeznaczeniu 
pod place piaszczyste i trawiaste 
ogólnodostCpne, urz>dzenia sportu i rekreacji." 

  2) do ust. 2 dodaje siC tekst w brzmieniu: 
„3UTp - ustala siC mocliwoWć lokalizacji 
jednokondygnacyjnych obiektów kubaturowych 
(bosmanat, mała gastronomia, hangary na sprzCt 
wodny) o dachach dwuspadowych, k>cie 
nachylenia połaci 25

o
-45

o
 kryte dachówk> 

ceramiczn> lub blach> szlachetn> w kolorze 
naturalnym, 
- maksymalna powierzchnia zabudowy 20 % 

powierzchni terenu, 
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- minimalna powierzchnia biologicznie czynna  
70 % powierzchni terenu, 

- obiekty kubaturowe nalecy lokalizować wraz z  
niezbCdnymi pomieszczeniami technicznymi i 
sanitarnymi, 

- ustala siC mocliwoWć lokalizacji obiektów małej 
architektury i urz>dzeM rekreacyjno -  
sportowych (boisko, kort tenisowy, plac zabaw)  
oraz pomostu, 

- zakazuje siC grodzenia terenu w odległoWci 
minimum 3 m od brzegu jeziora, 

- pas o szerokoWci 3 m od brzegu jeziora nalecy 
pozostawić jako ogólnodostCpny.” 

 
  5. W § 28. do ust. 2 dodaje siC tekst w brzmieniu: 

„3KD - Droga dojazdowa. SzerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych 12,0 - 15,0 m. SzerokoWć jezdni  
5,0 m. 1KPP - PrzejWcie piesze. Do czasu realizacji 
drogi oznaczonej symbolem 1KD ustala siC 
tymczasowe przeznaczenie terenu oznaczonego 
symbolem 1KPP jako droga dojazdowa.” 

 
  6. Po § 29. wprowadza siC § 29a. w brzmieniu: 

1. 
Oznaczenie terenu Stawka w % 

3MH/MW 30 
3UTP 30 

1KD, 2KD, 3KD nie ma zastosowania 
1KPP nie ma zastosowania 

 
2. W/w stawki nie maj> zastosowania dla gruntów 
gminy Mr>gowo.” 

 
§ 5. 1. Pozostała treWć uchwały przywołanej w § 4. 

niniejszej uchwały nie ulega zmianie i ma zastosowanie 
dla terenów w granicach zmiany planu. 

 
2. W granicach zmiany planu traci moc rysunek 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów rekreacyjnych „żóra Czterech Wiatrów” w 
obrCbie Probark gmina Mr>gowo (uchwała VI/34/98 Rady 
Gminy w Mr>gowie z dnia 30 grudnia 1998 r., Dziennik 
UrzCdowy Województwa WarmiMsko-Mazurskiego Nr 6 z 
dnia 5 lutego 1999 r., poz. 33). 

 
§ 6. RozstrzygniCcia, o których mowa w art. 20 ust. 1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
zawiera zał>cznik Nr 2 do uchwały. 

 
§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa WarmiMsko-Mazurskiego. 
 
2. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy 

Mr>gowo. 
 
§ 8. Uchwała wchodzi w cycie po 30 dniach od daty jej 

ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady Gminy  
Sławomir Olender 
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały nr VII/67/11 
Rady Gminy Mr>gowo 
z dnia 20 czerwca 2011 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały nr VII/67/11 
Rady Gminy Mr>gowo 
z dnia 20 czerwca 2011 r. 

 
Na podstawie 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, 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 123, poz. 803, 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) Rada Gminy Mr>gowo postanawia, co nastCpujeŚ 

 
§ 1. Stwierdza siC zgodnoWć zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych „żóra 

Czterech Wiatrów” w obrCbie geodezyjnym Probark, gmina Mr>gowo z ustaleniami studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mr>gowo przyjCtego Uchwał> Nr XVIII/130/2000 Rady Gminy w Mr>gowie, z dnia 
6 marca 2000 r. 

 
§ 2. Do projektu planu nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 
 
§ 3. Do zadaM własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, nalec>Ś 
  1) roboty budowlane sieci i urz>dzeM wodoci>gowych, 
  2) roboty budowlane sieci i urz>dzeM kanalizacji sanitarnej, 
  3) roboty budowlane sieci i urz>dzeM kanalizacji deszczowej. 
 

§ 4. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej bCd> finansowane w trybie przepisów o finansach 
publicznych stosownie do mocliwoWci budcetowych gminy. 
 

1748 

UCHWAŁA Nr RG.0007.32.2011 

Rady Gminy Kowale Oleckie 

z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie ustalenia bezpłatnego wymiaru zajCć oraz wysokoWci opłat za Wwiadczenia w czasie przekraczaj>cym 

bezpłatny wymiar zajCć w Przedszkolu Samorz>dowym prowadzonym przez GminC Kowale Oleckie 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (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, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5c 
pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 
7 wrzeWnia 1991 r. o systemie oWwiaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, 
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, 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, Nr 181, poz. 1292; z 
2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, 
poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r., Nr 6, poz. 33, 
Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, 
Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54,  
poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148, poz. 991) Rada Gminy 
w Kowalach Oleckich uchwala, co nastCpujeŚ 

 

§ 1. 1. Przedszkole Samorz>dowe prowadzone przez 
żminC Kowale Oleckie zwane dalej „przedszkolem" 
Wwiadczy: 
  1) bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekC (usługi 

edukacyjno-wychowawcze), polegaj>ce na realizacji 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
przez 5 godzin dziennie, na zasadach okreWlonych w 
statucie przedszkola; 

  2) odpłatn> usługC edukacyjn> polegaj>c> na realizacji 
zajCć dodatkowych zleconych przez rodzicówś 

  3) odpłatn> usługC opiekuMczo-bytow> polegaj>c> na 
sprawowaniu przez przedszkole nadzoru nad 
dzieckiem zleconego przez rodziców. 

 
2. Usługa, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, jest 

Wwiadczeniem wykraczaj>cym poza podstawC 
programow> wychowania przedszkolnego i realizowan> 
poza czasem przeznaczonym na jej realizacjC. 

 
§ 2. 1. W ramach usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, 

prowadzone s> zajCcia dodatkowe, w szczególnoWciŚ 
  1) nauka jCzyka angielskiego, 
  2) wyrównawcze, 
  3) koła zainteresowaM, 
  4) wynikaj>ce z dodatkowych programów 

proponowanych przez samorz>d lub autorskich. 
 
 
 


