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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXVII/191/2009 
Rady Miejskiej w Suszu 
z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

 
W sprawie okre �lenia inkasentów uprawnionych do pobierania w § 1 p odatków: 

 
  1) Pan Zbigniew Skrzyniarz - Sołectwo Adamowo 
  2) Pani Krystyna Litwiniuk - Sołectwo Brusiny 
  3) Pan Tadeusz Karolewski - Sołectwo Bornice 
  4) Pan Andrzej Felczak - Sołectwo Babi�ty Wielkie 
  5) Pani Bo�ena Kmiecik - Sołectwo Czerwona Woda 
  6) Pani Beata Rentkowska – Sołectwo Chełm�yca 
  7) Pan Mirosław Czubi�ski - Sołectwo Emilianowo 
  8) Pan Zenon Sugalski - Sołectwo Grabowiec 
  9) Pan Józef Rzemieniewski - Sołectwo Jawty Wielkie 
  10) Pani Helena Tomaszewska - Sołectwo Jakubowo Kisielickie 
  11) Pan Roman Siwek - Sołectwo Jawty Małe 
  12) Pan Marcin Chojnowski - Sołectwo Krzywiec 
  13) Pan Jan Przybysławski - Sołectwo Michałowo 
  14) Pani Danuta Sadłakowska - Sołectwo Olbrachtówko 
  15) Pani Wiesław Bieluch - Sołectwo Piotrkowo 
  16) Pani Henryk Teodorski - Sołectwo Olbrachtowo 
  17) Pan Kazimierz Mrówczy�ski - Sołectwo Lubnowy Małe 
  18) Pan Zbigniew Pietrasik - Sołectwo �akowice 
  19) Pani Urszula Michałowska - Sołectwo Ró�nowo 
  20) Pan Grzegorz Witkowski - Sołectwo Redaki 
  21) Pani Regina Szpindler -Sołectwo Bronowo 
  22) Pani Bogumiła Szarszewska - Sołectwo Januszewo 
  23) Pan Paweł Bluj - Sołectwo Ulnowo 
  24) Pan Marcin M�dry - Sołectwo Bałoszyce 
  25) Pan Andrzej Piasecki - Sołectwo Nipkowie 
  26) Pan Jarosław Kawicki - Sołectwo Rudniki 
  27) Pan Edwin Karasi�ski - Sołectwo Kamieniec 
  28) Pani Jolanta Wi�niewska - Sołectwo D�brówka 
  29) Pani Halina Lesiak - Sołectwo Falknowo 
  30) Pani Małgorzata Ługowska - Susz O�. Koszary 
  31) Pan Grzegorz Zalewski - Susz O�. Stare Miasto 
  32) Pan Dariusz Suski - Susz O�. Prabuckie 
  33) Pan Andrzej Zakrzewski - Susz O�. Korczaka 
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UCHWAŁA Nr XXVII/195/2009 

Rady Miejskiej w Suszu 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego w obszarze miasta Susz. 

 

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) 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) Rada Miejska w Suszu uchwala, co 
nast�puje: 

 
§ 1. 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego w obszarze miasta Susz, zwany dalej 
„planem”. 

 
2. Ustalenia planu stanowi� tre�� niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 1. Granice planu okre�la uchwała 

Nr XIV/124/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 15 lutego 
2008 r. w sprawie przyst�pienia do sporz�dzania 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
 w obszarze miasta Susz. 
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2. Rysunek planu stanowi zał�cznik Nr 1 do uchwały. 
 
3. Zał�cznik Nr 1 do uchwały, sporz�dzony na mapie 

zasadniczej w skali 1:1000, obowi�zuje w nast�puj�cym 
zakresie ustale� planu: 
 
  a) granic planu, 
 
  b) linii rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym przeznaczeniu 

i zasadach zagospodarowania, 
 
  c) nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 
  d) �cie�ki pieszo-rowerowej, 
 
  e) strefy ochrony konserwatorskiej „A”, 
 
  f) strefy ochrony archeologicznej, 
 
  g) oznacze� przeznaczenia terenów na cele: 

MU - zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 
U - zabudowy usługowej, US - zabudowy usługowej 
obsługi: turystyki, sportu i rekreacji, ZP - zieleni 
urz�dzonej, WS - wód powierzchniowych, 
KP - zespołów parkingowych, KG - zespołu 
parkingowo-gara�owego, KD - dróg publicznych, 
KD(J) - ci�gu pieszo-rowerowego. 

 
4. Rozstrzygni�cia wymagane przepisami art. 20 ust. 1 

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

 
§ 3. Ustalenia dotycz�ce przeznaczenia terenów: 

 
1. 

Oznaczenie terenu Przeznaczenie terenu na cele: 
1 MU, 2 MU, 3 MU, 4 MU zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
1 U, 2 U zabudowy usługowej 

1 US, 2 US, 3 US zabudowy usługowej obsługi: turystyki, sportu 
i rekreacji 

1 ZP, 2 ZP 
zieleni obj�tej formami ochrony z tytułu 
przepisów o ochronie przyrody 

1 WS, 2 WS wód powierzchniowych 
1 KP, 2 KP zespołów parkingowych 
1 KG zespołu parkingowo-gara�owego 
1 KD, 2 KD dróg publicznych 

1 KD(J) ci�gu pieszo-rowerowy 

 
2. W granicach planu ustala si� nast�puj�ce tereny 

oznaczone symbolami: 1 KD i 2 KD terenami lokalizacji 
inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisów art. 2 
pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 z pó�n. zmianami). 

 
§ 4. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego: 
 
1. W granicach zmiany planu zasady ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego okre�lone s� 
ustaleniami dotycz�cymi kształtowania zabudowy i 
podziału terenu na nieruchomo�ci gruntowe, w tym 
nieprzekraczalnych linii zabudowy. 

 
§ 5. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony �rodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego. 
 
1. W granicach planu ustala si� dopuszczalne poziomy 

hałasu dla terenów zainwestowania odpowiednio do 
obowi�zuj�cych rozporz�dze� wykonawczych do ustawy 

prawo ochrony �rodowiska w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu: 
 
  a) dla terenów: 1MU, 2MU, 3MU, 4MU - jak dla terenów 

zabudowy mieszkaniowej, 
 
  b) dla terenów: 1US, 2US, 3US - jak dla terenów 

zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej poza miastem, 
 
  c) dla terenu 1U - jak dla terenów zabudowy zwi�zanej 

ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i 
młodzie�y. 

 
§ 6. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego. 
 

1. Plan wskazuje obiekty zabytkowe - obiekty obj�te 
ochron� prawn� na podstawie przepisów zwi�zanych z 
ochron� dóbr kultury: 
 
  a) wpisane do rejestru zabytków: 
 

Obiekt Ulica Data wpisu 
Budynek mieszkalny wraz z otoczeniem 
obejmuj�cym działki 

Piastowska 13 2006.06.29 

Budynek poczty wraz z ogrodzeniem i 
działk� nr 103 

Słowia�ska 12 1997.02.24 

 
  b) b�d�ce w ewidencji zabytków: 
 

Obiekt Ulica 
Budynek szkoły podstawowej Piastowska 3 
Budynek szkoły podstawowej Piastowska 5 
Sala gimnastyczna Piastowska 5 
Budynek usługowy Piastowska 7 
Dom Piastowska 15 
Dom Słowia�ska 20 
Dom Słowia�ska 22 
Budynek mieszkalny z usługami w parterze Słowia�ska 26 
Budynek mieszkalny z usługami w parterze Słowia�ska 28 

 
2. Wszystkie inwestycje budowlane oraz działania 

mog�ce prowadzi� do zmiany wygl�du budynków 
historycznych lub mog�ce narusza� ich ekspozycj� (w tym 
monta� wszelkiego rodzaju urz�dze� technicznych, tablic i 
reklam) podejmowane na terenie strefy wymagaj� 
uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
W przypadku budynków wpisanych do rejestru zabytków 
wszelkie prace prowadzone przy nich wymagaj� 
pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
(zgodnie z art. 36 ustawy o ochronie i opiece nad 
zabytkami). 

 
3. Plan wyznacza stref� ochrony konserwatorskiej A 

oraz stref� ochrony archeologicznej, okre�lone ich 
granicami na rysunku planu. 

 
4. W obr�bie strefy A obowi�zuj� nast�puj�ce zasady 

ochrony: 
 
  a) obiekty zabytkowe, obiekty o lokalnej warto�ci 

kulturowej, krajobrazowe zało�enia przestrzenne i 
układy zieleni nale�y obj�� pracami restauratorskimi 
oraz konserwatorskimi, 

 
  b) w strefie obowi�zuje pełna ochrona obiektów 

historycznych oraz podział działek. Ochronie podlega 
kształt i rodzaj pokrycia dachów, artykulacja i 
wyko�czenie elewacji, 
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  c) w przypadku lokalizacji nowej zabudowy obowi�zuje 
zasada dostosowania do historycznej linii zabudowy 
oraz do s�siaduj�cych obiektów historycznych pod 
wzgl�dem gabarytów, wysoko�ci, kształtu oraz 
pokrycia dachów, formy architektonicznej, materiałów 
budowlanych (dachówka ceramiczna, cegła, kamie�, 
tynki o tradycyjnej fakturze, drewno), 

 
  d) w przypadku lokalizacji nowej zabudowy obowi�zuje 

zasada ochrony ekspozycji historycznej zabudowy 
i poszczególnych budynków historycznych, 

 
  e) wszystkie inwestycje budowlane oraz działania 

mog�ce prowadzi� do zmiany wygl�du budynków 
historycznych lub mog�ce narusza� ich ekspozycj� (w 
tym monta� wszelkiego rodzaju urz�dze� 
technicznych, tablic i reklam) podejmowane na terenie 
strefy wymagaj� zaopiniowania przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

 
5. Roboty budowlane przeprowadzane w granicach 

strefy ochrony archeologicznej wymagaj� poprzedzenia 
ich archeologicznymi badaniami sonda�owymi, na które 
nale�y uzyska� pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 

 
§ 7. Ustalenia dotycz�ce parametrów i wska�ników 

kształtowania zabudowy: 
 

1. 
Oznacze-
nie terenu 

 
Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy 

1 MU, 
2 MU,  
3 MU 

1. Dla istniej�cych obiektów budowlanych zezwala si� na 
roboty budowlane: remont, przebudow�, rozbudow�, 
rozbiórk� i odbudow�. 
 
2. Na ka�dej z działek budowlanych: 
 
  a) zezwala si� na lokalizacj� jednego budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zabudow� 
gospodarcz�, 

  b) maksymalny udział powierzchni zabudowy budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym w stosunku do powierzchni 
działki powinien wynosi� 20 %, 

  c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki powinien wynosi� 
minimum 50 %. 

 
3. Zabudow� mieszkaniow� nale�y kształtowa� jako 
wolnostoj�c� o wysoko�ci 2 kondygnacji nadziemnych, 
z drug� kondygnacj� w poddaszu u�ytkowym. 
 
4. Zabudow� gospodarcz� nale�y kształtowa� do wysoko�ci 
jednej kondygnacji. 
 
5. Zadaszenie zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej 
nale�y kształtowa� w formie dachów dwuspadowych o k�cie 
nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju 
poziomego budynku w przedziale 35o-45o. Kalenice zadasze� 
nale�y sytuowa� równolegle do osi drogi stanowi�cej dojazd 
do przedmiotowej działki. 
 
6. Na ka�dej z działek powierzchnia zabudowy gospodarczej 
nie powinna przekracza� 20% powierzchni zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 

4 MU 1. Dla istniej�cych obiektów budowlanych zezwala si� na 
roboty budowlane: remont, rozbiórk� i odbudow�. 
 

1 U, 2 U 1. Zabudow� nale�y kształtowa� do wysoko�ci 3 kondygnacji 
nadziemnych. 
 
2. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki powinien wynosi� 
minimum 20 %. 
 

1 US, 2 
US, 3 US 

1. Na ka�dej z działek budowlanych zabudow� nale�y 
lokalizowa� jako zespół zabudowy usługowej (hotel do 100 
miejsc noclegowych, basen, aquapark, urz�dzenia sportowe: 
boiska, place do gier, itp.) 

 
2. Zabudow� nale�y kształtowa� o wysoko�ci: 
 
  a) do 2 kondygnacji nadziemnych, z drug� kondygnacj� 

w poddaszu u�ytkowym, na terenie oznaczonym 
symbolem 1 US, 

  b) do 4 kondygnacji nadziemnych na terenach oznaczonych 
symbolami 2 US i 3 US. 

 
3. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki powinien wynosi� 
minimum 20 %. 
 

1 KG 1. Zabudow� nale�y kształtowa� do 1 kondygnacji 
nadziemnej. 
 

 
2. W granicach planu nie zezwala si� na lokalizacj� 

obiektów handlowych o powierzchni sprzeda�y powy�ej 
2000 m2. 

 
3. Nieustalone w planie warunki zabudowy i 

zagospodarowania terenu reguluj� (odpowiednio) 
wła�ciwe przepisy budowlane. 

 
§ 8. Ustalenia dotycz�ce zasad podziału 

nieruchomo�ci na działki budowlane. 
 
1. W granicach planu podział terenu na działki 

budowlane powinien spełnia� warunki okre�lone dla 
działki budowlanej przepisami art. 2 pkt 12 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
2. Minimalna powierzchnia działki budowlanej 

przeznaczonej pod zabudow� mieszkaniowo-usługow� 
powinna wynosi� - 1000 m2. 

 
3. Minimalna powierzchnia działki budowlanej 

przeznaczonej pod zabudow� usługow� i usług obsługi 
turystyki, sportu i rekreacji powinna wynosi� - 4000 m2. 

 
§ 9. Ustalenia dotycz�ce zasad budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej. 
 

1. Drogi i ci�gi komunikacyjne. 
 

Poz. 
Oznaczenie 

terenu 
Funkcja 

komunikacyjna 
Klasa 

techniczna 

Szeroko�� pasa 
drogowego w liniach 
rozgraniczaj�cych 

1. 1 KD, 2 KD 
drogi (ulice) 

publiczne gminne 
D 1x2 12 m 

 
2. Dla terenu w granicach planu powi�zania z 

zewn�trznym układem komunikacyjnym ustala si� przez 
ulice: Wybickiego, Piastowsk�, Słowia�sk� i Parkow�. 

 
3. W przypadku budowy sieci gazowych nale�y 

wykona� je na warunkach okre�lonych przepisami w 
sprawie warunków technicznych, jakimi powinny 
odpowiada� sieci gazowe. 

 
4. W granicach planu: 

 
  a) ka�da z działek budowlanych przeznaczonych pod 

zabudow� budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi 
powinna mie� zapewnion� mo�liwo�� przył�czenia 
uzbrojenia działki lub bezpo�rednio budynku do 
zewn�trznych sieci: elektroenergetycznej, 
wodoci�gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

 
  b) zakazuje si� stosowania indywidualnych uj�� wody, 

zbiorników na gromadzenie �cieków i indywidualnych 
oczyszczalni �cieków, 
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  c) kolizyjne odcinki istniej�cych linii 
elektroenergetycznych napowietrznych b�d� 
zast�powane liniami kablowymi. Warunki techniczne 
przebudowy ewentualnych kolizji linii napowietrznych i 
kablowych SN 15 kV i nn 0,4 kV zostan� wydane po 
wyst�pieniu do wła�ciwego Rejonu Energetycznego z 
wnioskiem o podanie warunków ich przebudowy. W 
robotach budowlanych elektroenergetycznych (dot. 
wykonania nowych inwestycji) nale�y skablowa� sieci i 
przył�czenia elektroenergetyczne. Przył�czenie 
odbiorców do wspólnej sieci elektroenergetycznej na 
obszarze w granicach planu b�dzie nast�powało na 
ogólnych zasadach przył�czenia odbiorców 
obowi�zuj�cych we wła�ciwym terenowo dysponencie 
sieci. Rezerwuje si� pas terenu w chodnikach ulic dla 
projektowanej sieci elektroenergetycznej wraz 
z lokalizacj� zł�czy kablowo-pomiarowych oraz stacji 
transformatorowych, 

 
  d) zaopatrzenie w ciepło ka�dej z działek budowlanych 

przeznaczonych na pobyt ludzi nale�y zapewni� z 
indywidualnych lub ze scentralizowanych �ródeł 
ciepła, z wykluczeniem stosowania paliw w�glowych, 

 
  e) wody opadowe nale�y odprowadzi� do sieci kanalizacji 

deszczowej lub na teren nieutwardzony (alternatywnie 
zezwala si� na inne rozwi�zania zgodne z warunkami 
okre�lonymi przepisami prawa wodnego 
i budowlanego), 

 
  f) w granicach planu linie telekomunikacyjne nale�y 

projektowa� jako podziemne z rozprowadzeniem w 
terenach przeznaczonych pod ci�gi komunikacyjne. 
Dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� 
infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach 
przeznaczonych pod zabudow�. W przypadku kolizji 
projektowanych obiektów z istniej�cymi urz�dzeniami 
telekomunikacyjnymi nale�y je przebudowa� i 
dostosowa� do projektowanego zagospodarowania 
zgodnie z wła�ciwymi obowi�zuj�cymi przepisami, 
normami i warunkami przebudowy. 

 
5. Zaopatrzenie w wod� dla celów bytowych i 

przeciwpo�arowych nale�y zapewni� przez przył�czenie 
działek budowlanych do miejskiej sieci wodoci�gowej. 

 
6. Ustala si� odprowadzenie �cieków z terenu w 

granicach planu przez przył�czenie sieci kanalizacji 
sanitarnej do miejskiej oczyszczalni �cieków. 

 
7. Zasady przył�cze�, o których mowa w punktach: 

3, 4 a) i c) powinny by� okre�lone w stosownych 
warunkach technicznych, wydawanych na podstawie 
przepisów odr�bnych. 

 
8. W granicach planu ustala si� nast�puj�ce 

inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, nale��ce 
do zada� własnych gminy: 
 
  a) sieci wodoci�gowe, 
 
  b) sieci kanalizacji sanitarnej, 
 
  c) sieci kanalizacji deszczowej. 
 

§ 10. 1. Ustalenia dotycz�ce stawek z tytułu art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym: 
 

Oznaczenie terenu Stawka w % 
1 MU, 2 MU, 3 MU, 4 MU 30 

1 U, 2 U 30 
1 US, 2 US, 3 US 30 

1 ZP, 2 ZP 30 
1 WS 30 

1 KP, 2 KP 30 
1 KG 30 

1 KD(J) 30 
1 KD, 2 KD 30 

 
2. Dla terenów b�d�cych własno�ci� gminy Susz 

stawki z tytułu art. 36 ust. 4 nie maj� zastosowania. 
 
§ 11. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego. 
 
2. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 

Gminy i Miasta Susz. 
 
§ 12. Uchwała wchodzi w �ycie po 30 dniach od daty 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej 
Zenon Sugalski 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały XXVII/195/2009 
Rady Miejskiej w Suszu 
z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały XXVII/195/2009 
Rady Miejskiej w Suszu 
z dnia 23 kwietnia 2009 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) Rada Miejska w Suszu 
postanawia, co nast�puje: 

 
1. Stwierdza si� zgodno�� miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta 
Susz z ustaleniami studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz, 
uchwalonego uchwał� Nr XVI/153/2000 Rady Miejskiej w 
Suszu z dnia 15 czerwca 2000 r. 

 
2. Do projektu planu nie wniesiono uwag w trybie 

przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
3. W zwi�zku z tre�ci� § 9 pkt 8 uchwały w granicach 

planu ustala si� nast�puj�cy sposób realizacji i zasady 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej nale��ce do zada� własnych gminy: 

  a) budow� sieci wodoci�gowej, o której mowa w § 9 pkt 
8a) jako jedno zadanie inwestycyjne, finansowane 
(stosownie do mo�liwo�ci bud�etu gminy) w ramach 
wieloletniego programu inwestycyjnego, o którym 
mowa w przepisach o finansach publicznych, 

 
  b) budow� sieci kanalizacji sanitarnej, o której mowa w 

§ 9 pkt 8b), jako jedno zadanie inwestycyjne, 
finansowane (stosownie do mo�liwo�ci bud�etu gminy) 
w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego, o 
którym mowa w przepisach o finansach publicznych, 

 
  c) budow� sieci kanalizacji deszczowej, o której mowa w 

§ 9 pkt 8c), jako jedno zadanie inwestycyjne, 
finansowane (stosownie do mo�liwo�ci bud�etu gminy) 
w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego, o 
którym mowa w przepisach o finansach publicznych. 

 
4. Pozostałe inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej w granicach planu nie nale�� do zada� 
własnych gminy, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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UCHWAŁA Nr XXII/130/09 

Rady Gminy Wieliczki 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków i wysoko �ci wynagrodzenia za inkaso. 

 

Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 
969, zm.: Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, 
poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, 
poz. 730, Nr 237, 1655), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 
U. z 2006. Nr 121, poz. 844, zm.: z 2005 r. Nr 143, poz. 
1199, M. P. z 2006 r. Nr 72, poz. 721 i Nr 75, poz. 758, 
Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 
249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775; M. 
P. z 2007 r. Nr 47, poz. 557 i Nr 76, poz. 813; Dz. U. z 
2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730; M. P. z 2008 r. 
Nr 59, poz. 531 i Nr 78, poz. 692) oraz art. 6 ust. 8 ustawy 
z dnia 30 pa�dziernika 2002 r. o podatku le�nym (Dz. U. 
Nr 200, poz. 1682, zm.: z 2002 r. Nr 216, poz. 1826; z 
2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, Nr 143, poz. 
1199; z 2006 r. Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 
2008 r. Nr 116, poz. 730) Rada Gminy uchwala, co 
nast�puje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XI/61/2004 Rady Gminy Wieliczki z 
dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie inkasa podatków i 
wysoko�ci wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. 
Warm.-Maz. Nr 81, poz. 951) wprowadza si� nast�puj�ce 
zmiany: 
 
  1) w § 3 w pkt 2 wykre�la si� miejscowo�� „Rynie”; 
 
  2) w § 3 w pkt 3 na ko�cu zdania kropk� zast�puje si� 
przecinkiem i dopisuje miejscowo�� „Rynie”. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady Gminy 
Henryk Bielawski 

 
 
 
 
 
 


