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UCHWAŁA Nr VIII/57/2011 

 Rady Gminy Szczytno 

z dnia 27 maja 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w obrCbie geodezyjnym Nowe Gizewo. 

 

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 
Szczytno uchwala zmianC miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obrCbie Nowe 
Gizewo, zwan> dalej „zmian> planu”. Ustalenia zmiany 
planu stanowi> treWć niniejszej uchwały. 

 
§ 1. Granice zmiany planu okreWla uchwała 

Nr XLV/284/10 Rady Gminy Szczytno z dnia 25 lutego 
2010 r. w sprawie przyst>pienia do sporz>dzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
obrCbie Nowe Gizewo. 

 
§ 2. 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: 
 
  a) granic zmiany planu, 
 
  b) linii rozgraniczaj>cych tereny o rócnym przeznaczeniu 

funkcjach i zasadach zagospodarowania, 
 
  c) nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 
  d) oznaczeM przeznaczenia terenów na cele:  

MN - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
MN/U - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
usługowej, U - zabudowy usługowej, ZL - zieleni 
leWnej, E - elektroenergetyki, KD - dróg publicznych. 

 
2. Rysunek zmiany planu zawiera treWć informacyjn> - 

linie energetyczne skablowane. 
 
§ 3. W tekWcie ustaleM miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obrCbie 
geodezyjnym Nowe Gizewo - treWci uchwały 
Nr XXX/184/09 Rady Gminy Szczytno z dnia 4 marca 

2009 r. (Dziennik UrzCdowy Województwa WarmiMsko-
Mazurskiego Nr 63 z dnia 14 maja 2009 r., poz. 1004): 

 
1. w § 3 pkt 1: 

  a) skreWla siC w rubryce „Oznaczenie terenu” oznaczenia 
terenówŚ „10MN/U” i „26KDW”, 

  b) dodaje siC odpowiednio w rubryce „Oznaczenie 
terenu” oznaczenia terenówŚ „78MN, 79MN, 80MN, 
81MN, 82MN, 83MN, 84MN, 85MN, ”, 

  c) dodaje siC odpowiednio w rubryce „Oznaczenie 
terenu” oznaczenie terenu „14MN/U, ”, 

  d) dodaje siC odpowiednio w rubryce „Oznaczenie 
terenu” oznaczenie terenu „4U”, 

  e) dodaje  siC  odpowiednio   w  rubryce  „Oznaczenie 
terenu” oznaczenia terenówŚ „26KD” i „27KD”. 

 
2. w § 3 pkt 2 po lit. d) dodaje siC lit. e) oraz treWć 

ustaleM dla lit. e): „budowa i roboty budowlane drogi 
krajowej na terenach oznaczonych symbolami 26KD i 
27KD.” 

 
3. w § 5 pkt 4 lit. b): skreWla siC wyracenie „1-13MN/U”. 

W miejsce skreWlonego wycej wyracenia wprowadza siC 
nowe wyracenieŚ „1-9MN/U, 11-14MN/U”. 

 
4. w § 5 pkt 5 lit b): skreWla siC wyracenie „- za 

wyj>tkiem terenów dróg publicznych oznaczonych 
symbolem 2 - 25KD, sieci i urz>dzeM wodno-
kanalizacyjnych oraz inwestycji na terenie oznaczonym 
symbolem 1P”. W miejsce skreWlonego wycej wyracenia 
wprowadza siC nowe wyracenieŚ „- za wyj>tkiem terenów 
dróg publicznych oznaczonych symbolem 2 - 27KD, sieci i 
urz>dzeM wodno-kanalizacyjnych oraz inwestycji na 
terenie oznaczonym symbolem 1P, 1U i 2U”. 

 
5. w § 6 pkt 1: 

  a) skreWla siC w rubryce „Oznaczenie terenu” oznaczenia 
terenówŚ „10MN/U”ś 

  b) dodaje siC odpowiednio w rubryce „Oznaczenie 
terenu” oznaczenia terenu „78MN, 79MN, 80MN, 
81MN, 82MN, 83MN, 84MN, 85MN, ”; 

  c) dodaje siC odpowiednio w rubryce „Oznaczenie 
terenu” oznaczenie terenu „14MN/U”; 

  d) dodaje siC odpowiednio w rubryce „Oznaczenie 
terenu” oznaczenie terenu „4U”. 

 
6. w § 7 pkt 1 po lit. b) dodaje siC lit. c) oraz treWć 

ustaleM dla lit. c): „w granicach zmiany planu min. pow. 
działki pod zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>, na 
terenach oznaczonych na rysunku zmiany planu 
symbolami: 48MN, 49MN, 62MN, 65MN, 70MN, 78MN, 
79MN, 80MN, 81MN, 82MN, 83MN, 84MN, 85MN, wynosi 
1000m

2
, w/w norma nie ma zastosowania dla 

wydzielonych działek gruntowych. 
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7. w § 8: 
  a) w pkt 1. Drogi i ci>gi komunikacyjne, skreWla siC w 

rubryce „Oznaczenie terenu” oznaczenie terenu: 
„26KDW”ś 

  b) w pkt 1 Drogi i ci>gi komunikacyjne, dodaje siC kolejn> 
pozycje tabeli: „ 

 

Oznaczenie 
terenu 

Funkcja 
komunikacyjna 

Klasa 
techniczna 

Min. szerokoWć pasa 
drogowego w liniach 
rozgraniczaj>cych 

26KD, 27KD 
Poszerzenie drogi 

krajowej Nr 57 
G1x2 - 

 
  c) po pkt 4 dodaje siCŚ 

- pkt 4a) oraz treWć ustaleM dla pkt 4a): „Zezwala siC 
na wydzielanie nie oznaczonych w planie dróg 
wewnCtrznych na terenach oznaczonych na rysunku 
zmiany planu symbolami 48MN i 70MN. Minimalna 
szerokoWć pasa drogowego drogi wewnCtrznej w 
liniach rozgraniczaj>cych powinna wynosić 10m.” 

- pkt 4b) oraz treWć ustaleM dla pkt 4b): „Ustala siC 
obsługC komunikacyjna terenu oznaczonego na 
rysunku zmiany planu symbolem 48MN za 
poWrednictwem dróg publicznych oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 16KD i 17KD oraz za 
poWrednictwem dróg wewnCtrznych oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 17KDW i 20KDW.” 

- pkt 4c) oraz treWć ustaleM dla pkt 4c): „Ustala siC 
obsługC komunikacyjna terenu oznaczonego na 
rysunku zmiany planu symbolem 70MN za 
poWrednictwem drogi publicznej oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 2KD.” 

  d) w pkt 11 skreWla siC wyracenie „1-31KDW”. W miejsce 
skreWlonego wycej wyracenia wprowadza siC nowe 
wyracenie: „1-25KDW, 27-31KDW”. 

 
8. w § 9 „Ustalenia dotycz>ce stawek z tytułu Ast. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym”Ś 
  a) skreWla siC w rubryce „Oznaczenie terenu” oznaczenia 

terenówŚ „10MN/U” i „26KDW”ś 
  b) dodaje siC odpowiednio w rubryce „Oznaczenie 

terenu” oznaczenia terenu „78MN, 79MN, 80MN, 
81MN, 82MN, 83MN, 84MN, 85MN, ” 

  c) dodaje siC odpowiednio w rubryce „Oznaczenie 
terenu” oznaczenie terenu „14MN/U ” 

  d) dodaje siC odpowiednio w rubryce „Oznaczenie 
terenu” oznaczenie terenu „4U” 

  e) dodaje siC odpowiednio w rubryce „Oznaczenie 
terenu” oznaczenie terenu „26KD” i „27KD”. 

 
§ 4. 1. Pozostała treWć uchwały przywołanej w § 3 nie 

ulega zmianie. 
 

2. W granicach zmiany planu zamiast rysunku planu 
obowi>zuje rysunek zmiany planu. 

 
§ 5. 1. 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. 

 
2. Zezwala siC na lokalizacje sieci gazowej. W 

przypadku budowy sieci gazowych nalecy wykonać je na 
warunkach okreWlonych właWciwymi przepisami jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe. Nalecy zachować 
normatywne odległoWci projektowanych urz>dzeM i 
obiektów od istniej>cej sieci gazowej na podstawie 
właWciwych przepisów. Dopuszcza siC przebudowC 
istniej>cej sieci gazowej z koliduj>cymi projektowanymi 
obiektami. Zaopatrzenie działek budowlanych w gaz 
przewodowy mocna realizować stosownie do mocliwoWci 
zasilenia, na warunkach ekonomicznych i technicznych 
okreWlonych przez operatora sieci gazowej. Sieci gazowe 
nalecy projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w 
terenach przeznaczonych pod ci>gi komunikacyjne z 
wył>czeniem terenów oznaczonych na rysunku zmiany 
planu jako 26KD i 27KD. 

 
§ 6. 1. W granicach zmiany planu nie wystCpuj> 

zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 
technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
2. 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 

Szczytno. 
 
§ 8. Uchwała wchodzi w cycie po 30 dniach od daty jej 

ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady Gminy Szczytno 
Zbigniew Woaniak 
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały nr VIII/57/2011 
Rady Gminy Szczytno 
z dnia 27 maja 2011 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały nr VIII/57/2011 
Rady Gminy Szczytno 
z dnia 27 maja 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) Rada Gminy Szczytno postanawia, co 
nastCpujeŚ 

 
1. Stwierdza siC zgodnoWć zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrCbie geodezyjnym Nowe 

Gizewo z ustaleniami studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczytno, uchwalonego 
uchwał> Nr XXV/155/2000 Rady Gminy Szczytno z dnia 21 grudnia 2000 r. 

 
2. Do projektu zmiany planu wniesiono uwagC w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, rozstrzygniCt> jak nicejŚ 
 
  1) Lista uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrCbie 

geodezyjnym Nowe Gizewo na etapie wyłocenia, które odbyło siC w dniach od 16.03.2011 r. do 07.04.2011 r. 
 

Lp. 
Wnosz>cy uwagC imiC 

i nazwisko(nazwa) 
Przedmiot wniesionej uwagi 

Stanowisko Wójta 
Gminy Szczytno w 
sprawie wniesionej 

uwagi 

RozstrzygniCcie Rady 
Gminy Szczytno w 

sprawie wniesionej uwagi 

1. 

 
Ryszard Toczek 

1)
 

1. Zmiana przeznaczenia czCWci terenu (w granicach 
własnoWci nieruchomoWci) oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 70MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
na zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn> i usługow>. 

 
UwzglCdniono w całoWci 

 
UwzglCdniono w całoWci 

 
  2) Uzasadnienie rozstrzygniCciaŚ  
 
Postanawia siC uwzglCdnić w całoWci wniesion> uwagC, poniewacŚ 
  a) nie koliduje z obowi>zuj>cymi przepisami prawa, 
  b) nie wpływa w zasadniczych kwestiach na rozwi>zania funkcjonalno-przestrzenne i strukturC zagospodarowania 

przestrzennego w/w zmiany planu. 
 
  3. W zwi>zku z treWci> § 6 pkt. 1 uchwały, w granicach zmiany planu nie wystCpuj> zadania własne gminy z zakresu 

infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
 
______________ 
1
 Dane osobowe wnosz>cych uwagC podlegaj> ochronie zgodnie z ustaw> o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. 
Nr 165, poz. 1170, Nr 176, poz. 1238). W/w dane osobowe zawiera dokumentacja planistyczna. 

 
 
 

1742 

UCHWAŁA Nr RG.0007.20.2011 

Rady Gminy Kowale Oleckie 

z dnia 30 maja 2011 r. 

 

w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji  

z zakresu ochrony Wrodowiska. 

 

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, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i 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; z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 

poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 
i Nr 106, poz. 675), art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony Wrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 
poz. 150, zm. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, 
poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, 
poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, 
Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 
i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, 
poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 1 


