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Zał�cznik nr 2 
do uchwały nr VIII/75/11 
Rady Gminy Mr�gowo 
z dnia 20 lipca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNI�CIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU  

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI MUNTOWO 
 

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: 
 

Do wyło�onego w dniach 23.05.2011 r. do 13.06.2011 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi Muntowo, nie zło�ono uwag. 
 

Zał�cznik nr 3 
do uchwały nr VIII/75/11 
Rady Gminy Mr�gowo 
z dnia 20 lipca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNI�CIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z Z AKRESU 

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 zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Muntowo. 
 
 

2099 

UCHWAŁA Nr VIII/76/11 

Rady Gminy Mr �gowo 

z dnia 20 lipca 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego cz ��ci wsi Kosewo  

w obr �bie Kosewo 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) 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 X/52/07 Rady Gminy 
Mr�gowo z dnia 25 lipca 2007 r. 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� zmian� 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
cz��ci wsi Kosewo w obr�bie Kosewo, gmina Mr�gowo, 
zwany dalej planem. 
 

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

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

projektu planu stanowi�cego zał�cznik nr 2; 
  4) rozstrzygni�cia o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy 
oraz zasadach ich funkcjonowania stanowi�cych 
zał�cznik nr 3. 
 
§ 2. 1. Ustala si� nast�puj�c� interpretacj� u�ytych 

symboli i poj��: 
  1) 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; linii tej 
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nie mog� przekracza� �adne elementy budynku; linia 
ta nie obowi�zuje dla sieci i urz�dze� infrastruktury 
technicznej; 

  2) linia zabudowy obowi�zuj�ca - jest to linia wyznaczona 
na rysunku planu, wzdłu� której obowi�zuje 
usytuowanie jednej z elewacji budynku bez mo�liwo�ci 
cofni�cia budynku w gł�b działki; lini� t� mog� 
przekracza�: wykusze, nadwieszenia, nadwieszenia 
i zadaszenia tych obiektów; linia ta nie obowi�zuje dla 
sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej; 

  3) adaptacja zabudowy - dopuszczenie wykonania 
wszelkich prac budowlanych na istniej�cych obiektach 
budowlanych, zgodnie z ustaleniami planu; 
w przypadku zabudowy zabytkowej, obowi�zuj� zapisy 
ustale� ogólnych i szczegółowych planu dotycz�ce 
ochrony zabytków; 

  4) zabudowa istniej�ca - obiekty budowlane zrealizowane 
lub takie, dla których w dniu wej�cia w �ycie planu 
istnieje prawomocna decyzja o pozwoleniu na 
budow�; do zabudowy istniej�cej nie zalicza si� 
samowoli budowlanych;  

  5) 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;  

  6) kierunek kalenicy - nale�y rozumie� poło�enie kalenicy 
dominuj�cej w bryle budynku. 

 
2. Poj�cia i okre�lenia u�yte w ustaleniach planu nie 

zdefiniowane powy�ej nale�y rozumie� zgodnie z ogólnie 
obowi�zuj�cymi przepisami prawa Polskimi Normami 
a wobec ich braku z ogólnym znaczeniem słownikowym. 
 

§ 3. Plan okre�la nast�puj�ce rodzaje przeznaczenia: 
 

1. MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 

2. RP – teren rolny. 
 

3. KDL – teren drogi publicznej klasy lokalnej. 
 

4. KDW – teren drogi wewn�trznej. 
 
§ 4. Rysunek planu obowi�zuje w nast�puj�cym 

zakresie: 
 

1. Granica obszaru obj�tego planem. 
 

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

3. Nieprzekraczalne linie zabudowy. 
 

4. Obowi�zuj�ce linie zabudowy. 
 

5. Oznaczenia przeznaczenia terenów składaj�cej si� 
z liczb i liter, które oznaczaj�: 
  1) kolejny porz�dkowy numer terenu okre�lonego liniami 

rozgraniczaj�cymi – oznaczenia cyfrowe; 
  2) symbole przeznaczenia – symbole literowe. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne 

 
§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 

1. Na całym obszarze obj�tym planem dopuszcza si� 
realizacj� wszelkich zada� słu��cych realizacji celów 

publicznych zwi�zanych z infrastruktur� techniczn�. Ich 
realizacja na poszczególnych terenach musi by� zgodna 
z przepisami odr�bnymi i zasadami współ�ycia społecznego. 
 

2. Pozostałe zasady zawarte s� w ustaleniach 
szczegółowych. 
 

§ 6. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
 

1. Zgodnie z przepisami Prawa ochrony Brodowiska, 
dotycz�cymi dopuszczalnych poziomów hałasu 
w �rodowisku, teren oznaczony symbolem MN zalicza si� 
do kategorii terenów przeznaczonych pod zabudow� 
mieszkaniow� jednorodzinn�. 
 

2. Teren obj�ty opracowaniem poło�ony jest w granicach 
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Puszcza Piska” (kod 
obszaru: PLB280008) – w stosunku do którego obowi�zuj� 
zapisy rozporz�dzenia Ministra Brodowiska z  dnia  
12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony 
ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 

 
3. Teren obj�ty opracowaniem poło�ony jest w  

Obszarze Chronionego Krajobrazu Otuliny  
Mazurskiego Parku Krajobrazowego „Zachód” utworzony 
rozporz�dzeniem Nr 21 Wojewody Warmi�sko-
Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie 
utworzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie 
województwa warmi�sko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj. 
Warm-Maz. Nr 52, poz. 725) na którym obowi�zuj� zapisy 
rozporz�dzenia Nr 158 Wojewody Warmi�sko-
Mazurskiego  z  dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Otuliny 
Mazurskiego Parku Krajobrazowego-Zachód (Dz. Urz. 
Woj. Warm-Maz. Nr 198, poz. 3109). 
 

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków: 
 

1. Na terenie obj�tym planem nie wyst�puj� obiekty 
obj�te ochron� na podstawie przepisów o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. 
 

2. 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 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) niezwłocznego 
powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o  
znalezieniu. W miejscu odkrycia stanowiska 
archeologicznego nale�y przeprowadzi� przed inwestycyjne 
badania sonda�owo - rozpoznawcze. 
 

§ 8. Zasady wynikaj�ce z kształtowania przestrzeni 
publicznej: 
 

1. Na terenie obj�tym planem nie wyst�puj� tereny 
przestrzeni publicznej. 
 

§ 9. Zasady modernizacji, budowy i rozbudowy 
terenów komunikacji: 

 
1. Teren obj�ty opracowaniem poło�ony jest przy 

drodze powiatowej nr 1749 N. 
 

2. Plan zabezpiecza teren pod poszerzenie drogi 
powiatowej o szeroko�ci jak na rysunku planu. 
 

3. Dost�pno�� terenów zabudowy mieszkaniowej 
z dróg wewn�trznych. 
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§ 10. Zasady modernizacji, budowy i rozbudowy 

systemów infrastruktury technicznej: 
 

1. W zakresie gospodarki wodnej ustala si�: 
zaopatrzenie w wod� z gminnej sieci wodoci�gowej. 
 

2. W zakresie gospodarki �ciekowej ustala si� 
odprowadzenie �cieków sieci� kanalizacji �ciekowej do 
najbli�szej oczyszczalni �ciekowej. 
 

3. Do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
dopuszcza si� gromadzenie �cieków w  szczelnych 
zbiornikach bezodpływowych okresowo opró�nianych, 
posiadaj�cych stosowne atesty. 
 

4. Zgodnie z Rozporz�dzeniem Wojewody Warmi�sko-
Mazurskiego Nr 12 z dn. 27 lutego 2006 w sprawie 
wyznaczenia aglomeracji Mr�gowo teren obj�ty planem 
znajduje si� w tej aglomeracji. 
 

5. Termin budowy kanalizacji sanitarnej dla obszaru 
aglomeracji Mr�gowo, okre�lono w Krajowym Programie 
Oczyszczania Bcieków Komunalnych. 
 

6. W zakresie kanalizacji deszczowej ustala si� 
odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w  
granicach własnych działek do gruntu zgodnie 
z przepisami odr�bnymi. 
 

7. W zakresie zasilania w  energi� elektryczn�  
ustala si� zasilanie sieci� kablow� nn ze stacji 
transformatorowej. 
 

8. W zakresie telekomunikacji ustala si� sie� 
telekomunikacyjn� realizowa� jako kablow�. 
 

9. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala si�: 
 
  1) dopuszcza si� lokalizacj� sieci gazowej na terenie 

obj�tym opracowaniem; 
 
  2) gazyfikacja obszaru na warunkach technicznych 

okre�lonych przez operatora sieci mo�liwa b�dzie po 
osi�gni�ciu wska�ników ekonomicznych. 

 
10. W zakresie infrastruktury ciepłowniczej ustala si�: 

 
  1) zaopatrzenie w ciepło ze �ródeł indywidualnych lub 

zbiorczych; 
 
  2) nakaz stosowania niskoemisyjnych �ródeł ciepła. 
 

11. Sieci infrastruktury technicznej lokalizowa� 
w pasach drogowych dróg wewn�trznych. 
 

12. Istniej�ce sieci uzbrojenia terenu, koliduj�ce z  
projektowanym zagospodarowaniem terenu, nale�y 
przebudowa� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz 
warunkami operatorów sieci. 
 

13. W zakresie gospodarki odpadami ustala si� nakaz 
zabezpieczenia miejsc pod lokalizacj� kontenerów  
lub pojemników do czasowego gromadzenia odpadów 
w granicach działek z uwzgl�dnieniem mo�liwo�ci ich 
segregacji i obowi�zkiem wywo�enia na wysypisko �mieci 
lub do zakładu utylizacyjnego, zgodnie z  przepisami 
odr�bnymi. 
 

 

§ 11. Zasady gospodarki odpadami: 
 

1. Nakaz czasowego gromadzenia odpadów w granicach 
działek z  mo�liwo�ci� ich segregacji i  obowi�zkiem 
wywo�enia na miejskie wysypisko �mieci lub do zakładu 
utylizacyjnego, zgodnie z przepisami odr�bnymi. 
 

§ 12. Zasady i warunki scalania i ponownego podziału 
nieruchomo�ci: 
 

1. Na przedmiotowym terenie nie wyst�puj� tereny 
przewidziane do scalenia i ponownego podziału. 
 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe 

 
§ 13. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1MN: 
 

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

 
2. Zasady kształtowania zabudowy: 

 
  1) adaptuje si� istniej�c� zabudow�; 
 
  2) dla adaptowanej i  nowej zabudowy ustala si� 

parametry: 
a) zabudow� realizowa� jako wolnostoj�c�, 
b) wysoko�� zabudowy do dwóch kondygnacji 

naziemnych w tym u�ytkowe poddasze, 
c) wysoko�� kalenicy, liczona od �redniej rz�dnej 

w miejscu lokalizacji obiektu, nie mo�e by� wi�ksza 
ni� 10,5 m; 

 
  3) dachy symetryczne o nachyleniu połaci od 40° d o 45° 

kryte dachówk� ceramiczn�: 
a) kierunek kalenicy równoległy do drogi wewn�trznej 

poza granicami opracowania oraz prostopadły do 
drogi 02KDW, 

b) w elewacjach stosowa� materiały naturalne, 
tradycyjne jak: cegła, kamie�, tynki o wygl�dzie 
tradycyjnych tynków, drewno, 

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

 
  4) zakaz lokalizacji wolnostoj�cych budynków 

gospodarczych i gara�owych. 
 

3. Zasady zagospodarowania terenu: 
 
  1) powierzchnia zabudowy nie powinna by� wi�ksza ni� 

25% powierzchni działki budowlanej; 
 
  2) powierzchnia biologicznie czynna nie powinna by� 

mniejsza ni� 60% powierzchni działki budowlanej; 
 
  3) zakazuje si� wznoszenia tymczasowych obiektów 

budowlanych; 
 
  4) zakazuje si� wznoszenia ogrodze� pełnych i z 

prefabrykowanych elementów �elbetowych; 
 
  5) wysoko�� ogrodzenia od strony dróg nie mo�e 

przekracza� 1,20 m wysoko�ci; 
 
  6) ogrodzenia wykonywa� z  materiałów tradycyjnych 

takich jak: drewno, kamie�, ceramika budowlana, lub 
z siatki w �ywopłocie; 
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  7) obowi�zuj�ce i nieprzekraczalne linie zabudowy jak na 

rysunku planu; 
 
  8) miejsca postojowe zapewni� na terenie własnych 

działek budowlanych w ilo�ci dwóch miejsc 
parkingowych na budynek mieszkalny; 

 
  9) dost�pno�� komunikacyjna terenu z dróg 

wewn�trznych; 
 
10) zasady uzbrojenia jak w punkcie § 10. 
 

§ 14. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 2RP: 
 
1. Przeznaczenie – teren rolny. 

 
2. Zasady zagospodarowania terenu: 

 
  1) Zakaz wznoszenia obiektów budowlanych z wył�czeniem 

obiektów wymienionych w § 5 ust. 1. 
 

§ 15. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 
01KDL: 
 

1. Przeznaczenie – teren drogi publicznej klasy  
lokalnej. 

 
2. Teren stanowi poszerzenie pasa drogowego drogi 

lokalnej poło�onej przy granicy planu. 
 

§ 16. Ustalenia terenu oznaczonego symbolem 02KDW: 
 

1. Przeznaczenie – teren drogi wewn�trznej. 
 
  1) Teren stanowi poszerzenie pasa drogowego drogi 

wewn�trznej poło�onej przy granicy planu. 
 

§ 17. Ustalenia terenu oznaczonego symbolem 
03KDW: 
 

1. Przeznaczenie - teren drogi wewn�trznej zako�czonej 
placem manewrowo - zwrotnym – szeroko�� w liniach 
rozgraniczaj�cych 6,0 m. 
 

§ 18. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 
04KDW: 
 

1. Przeznaczenie – teren drogi wewn�trznej. 
 

2. Teren jest cz��ci� pasa drogowego drogi 
wewn�trznej wyznaczonej w s�siednim miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego. 
 

Rozdział 4 
Ustalenia ko �cowe 

 
§ 19. 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. Dla terenu w granicach 
opracowania ustala si� stawk� procentow� 20%. 
 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy 
Mr�gowo. 
 

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

§ 22. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 
dnia 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 VIII/76/11 
Rady Gminy Mr�gowo 
z dnia 20 lipca 2011 r. 
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Zał�cznik nr 2 
do uchwały nr VIII/76/11 
Rady Gminy Mr�gowo 
z dnia 20 lipca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNI�CIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU  

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZ �DCI WSI KOSEWO W OBR�BIE KOSEWO 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: 
 

Do wyło�onego w dniach od 23.05.2011 do 13.06.2011 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
cz��ci wsi Kosewo w obr�bie Kosewo gmina Mr�gowo, nie zło�ono uwag. 
 
 

Zał�cznik nr 3 
do uchwały nr VIII/76/11 
Rady Gminy Mr�gowo 
z dnia 20 lipca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNI�CIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z Z AKRESU 

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 cz��ci wsi Kosewo 
w obr�bie Kosewo gmina Mr�gowo 
 
 
 
 

2100 

UCHWAŁA Nr XI/67/2011 

Rady Miejskiej w Korszach 

z dnia 29 lipca 2011 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Korszach w sprawie okre �lenia zasad,  

sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładan ia na raty spłaty nale �no�ci pieni ��nych maj �cych  

charakter cywilnoprawny przypadaj �cych Gminie Korsze i jej jednostkom podległym 

 
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, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,  
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,  
poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  
poz. 1568, zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  
Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128;  
Nr 175, poz. 1457; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007  
Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218;  
Dz. U. z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,  
Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241;  
Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, 
poz. 230 i Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 117,  
poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r.: Nr 28, 
poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,  
poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) - Rada 
Miejska w Korszach uchwala, co nast�puje:  
 

 
 

§ 1. W uchwale Nr LII/317/2010 Rady Miejskiej 
w Korszach z dnia 31.05.2010 r. w sprawie okre�lenia 
zasad, sposobu i  trybu umarzania, odraczania lub 
rozkładania na raty spłaty nale�no�ci pieni��nych 
maj�cych charakter cywilnoprawny przypadaj�cych 
Gminie Korsze i jej jednostkom podległym wprowadza si� 
nast�puj�ce zmiany: 
 

1. W § 5 ust. 3 uchwały zdanie drugie otrzymuje 
brzmienie:  
"Na wniosek dłu�nika dopuszcza si� przedłu�enie tego 
terminu, w odniesieniu do zobowi�za� zwi�zanych z 
zajmowaniem lokalu mieszkalnego, zobowi�za� 
alimentacyjnych oraz �wiadcze� nienale�nie pobranych 
na czas nieprzekraczaj�cy 24 miesi�ce, a w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach do 48 miesi�cy" 
 

2. W § 8 uchwały dodaje si� ust�p 3 w brzmieniu:  
"Nale�no�� przysługuj�c� jednostce podległej Gminie 
umarza, odracza, rozkłada na raty Burmistrz na wniosek 
kierownika tej jednostki" 
 

3. W § 8 uchwały dodaje si� ust�p 4 w brzmieniu: 
"Nale�no�� przysługuj�c� Gminie Korsze umarza, 


