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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXII/174/08 
Rady Miejskiej w Nowym Mie�cie Lubawskim 
z dnia 18 listopada 2008 r. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 
(nazwa i adres niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego) 
 
 

Informacja o liczbie wychowanków wraz z o �wiadczeniem o aktualno �ci uprawnie � do otrzymywania dotacji 
z bud �etu miasta Nowe Miasto Lubawskie. 

 
 
1. Liczba wychowanków na ostatni dzie� miesi�ca poprzedzaj�cego składanie formularza 
Miesi�c i rok....................................................... 
Liczba wychowanków........................................ 
 
2. Liczba wychowanków w miesi�cu, w którym składany jest formularz  
Miesi�c i rok...................................................... 
Liczba wychowanków........................................ 
 
3. Prognozowana liczba wychowanków w nast�pnym miesi�cu  
Miesi�c i rok...................................................... 
Liczba wychowanków........................................ 
 
 
�wiadomy odpowiedzialno�ci za składanie fałszywych o�wiadcze� i podawanie nieprawdy z art. 233 Kodeksu Karnego, 
po�wiadczam aktualno�� prawa do otrzymywania dotacji i aktualno�� zwi�zanych z tym danych w przedło�onym w 
dniu......................wniosku o udzielenie dotacji. 
 
 
Nowe Miasto Lubawskie, dnia.........................   ..................................................................... 

  (piecz�tka imienna osoby składaj�cej wniosek) 
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UCHWAŁA Nr XXIII/121/2008 

Rady Miejskiej w Młynarach 

z dnia 19 listopada 2008 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zag ospodarowania przestrzennego wsi Kurowo Braniewskie  

w gminie Młynary. 

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, zm.: 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 
2007 r. Nr 127, poz. 880) i art. 18 ust. 2 pkt 5, ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (tj. 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 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, Nr 175, poz. 
1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 
1218) Rada Miejska w Młynarach uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1. W uchwale Nr XIX-91/04 Rady Miejskiej w 

Młynarach z dnia 10 wrze�nia 2004 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Kurowo Braniewskie (Dz. U. Nr 170, 
poz. 2098) wprowadza si� zmiany - jak w zał�czniku do 
niniejszej uchwały - zatytułowanym „Zmiany w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
wsi Kurowo Braniewskie w gminie Młynary". 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Młynary. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 

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

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej  
Mariusz Perlejewski 

 

 
 



=�	���	 �>��8���E�
?�������D�A�?A�!	7C �2�A���C 	�/�����B�� � 9����(�$�
�

2�$$��2�

Zał�cznik 
do uchwały Nr XXIII/121/2008 
Rady Miejskiej w Młynarach 
z dnia 19 listopada 2008 r. 

 
Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestr zennego wsi Kurowo Braniewskie w gminie Młynary. 

 
§ 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci z ustaleniami “Studium 

uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Młynary” uchwala si� 
zmian� w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego wsi Kurowo Braniewskie w gminie 
Młynary, zwany dalej “planem”, obejmuj�cy działki o nr 
ewidencyjnym 279/1 i 278/1, stanowi�ce obszar o 
powierzchni 70,76 ha, w granicach jak na rysunku planu 
stanowi�cym zał�cznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Ustala si� podział obszaru obj�tego planem na 

8 terenów oznaczonych cyfr� oraz ich przeznaczenie - 
główn� funkcj� - oznaczone symbolem literowym: 
 
Tereny zabudowy techniczno - produkcyjnej: 
P - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. 
 
Tereny zieleni i wód: 
ZL - las. 
 
Tereny komunikacji: 
KDW - droga wewn�trzna, 
KK - teren komunikacji kolejowej. 
 

§ 3. 1. Wyja�nienie u�ytych poj��: 
 
  1) intensywno�� zabudowy okre�laj�, ustalone w kartach 

terenu: dopuszczalna wysoko�� zabudowy oraz 
dopuszczalna powierzchnia terenu przeznaczonego 
pod zabudow�, 

 
  2) wysoko�� zabudowy - wysoko�� budynku (nie dotyczy 

kominów i akcentów architektonicznych t.j. elementów 
budynku, które zawierałyby kubatur� u�ytkow�), 
mierzona od naturalnej warstwicy terenu u�rednionej 
w granicach rzutu budynku do kalenicy wzgl�dnie 
innego najwy�szego punktu budynku lub wg ustale� 
szczegółowych, 

 
  3) powierzchnia zabudowy - teren przeznaczony pod 

zabudow� kubaturow� wytyczona przez rzut pionowy 
zewn�trznych �cian budynku na powierzchni� terenu 
istniej�cego; do powierzchni zabudowy nie wlicza si�: 

 
- powierzchni obiektów budowlanych ani ich cz��ci 

nie wystaj�cych ponad powierzchni� terenu, 
- powierzchni elementów drugorz�dnych, np. 

schodów zewn�trznych, ramp zewn�trznych, 
daszków, markiz, wyst�pów dachowych, 
o�wietlenia zewn�trznego, balkonów, loggii, 

 
  4) okre�lone na rysunku planu linie zabudowy nie 

dotycz� wykuszy, balkonów, schodów, ganków 
wej�ciowych, werand, 

 
  5) powierzchnia biologicznie czynna - powierzchnia 

niezabudowana i nieutwardzona, pokryta ro�linno�ci� 
urz�dzon� lub naturaln�, a tak�e wod�, 

 
  6) ustalenie zakazu podziałów działek nie dotyczy 

mo�liwo�ci podziałów koryguj�cych i porz�dkuj�cych, 
 

  7) ustalone w planie zasady i warunki scalania, ł�czenia i 
podziału nieruchomo�ci nie dotycz� wydziele� 
geodezyjnych dla sieci i urz�dze� sieciowych 
infrastruktury technicznej, 

 
  8) stawka procentowa - jednorazowa opłata wnoszona na 

rzecz gminy, okre�lona w stosunku procentowym do 
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w zwi�zku z 
uchwaleniem planu na zasadach okre�lonych w 
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, 

 
  9) stan istniej�cy - stan na rok 2008, 
 
  10) karta terenu - zbiór przepisów szczegółowych 

niniejszej uchwały odnosz�cych si� do terenów 
wydzielonych liniami rozgraniczaj�cymi, 

 
  11) „Studium..." – „Studium uwarunkowa� i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Młynary ", 

 
  12) reklama na obiektach budowlanych lub wolnostoj�ca 

oznacza rodzaje reklam: 
w zakresie formy: - plakat, nieo�wietlon� plansz�, 
napis na markizie,- o�wietlon� plansz� lub kaseton,- 
ekran reklamowy (np. billboard, baner, transparent), 
w zakresie tre�ci: informacj� szersz� ni� nazwa 
lokalu usługowego nie zwi�zana z jego siedzib� (np. 
zawieraj�c� asortyment usług lub towarów, slogan 
reklamowy), 

 
  13) reklama wielkoformatowa - reklama o powierzchni 

przekraczaj�cej 1,0 m2, 
 
  14) przepisy odr�bne - przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi. 
 

2. Ustalenia szczegółowe planu zawieraj� poni�sze 
karty terenu od nr I do nr VIII. 

 
3. Karty terenu: 

 
I. KARTA TERENU DO ZMIANY MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
WSI KUROWO BRANIEWSKIE W GMINIE MŁYNARY. 
 
1. NUMER TERENU: 1 
 
2. POWIERZCHNIA: 0,72 ha 
 
3. PRZEZNACZENIE TERENU: P - teren obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów; funkcje 
produkcyjne zwi�zane tylko z mieszaniem paliw. 
 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO: 

4.1. zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego okre�laj� ustalenia zawarte w 
punktach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 
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5. PARAMETRY I WSKA�NIKI KSZTAŁTOWANIA 
ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

5.1. linie zabudowy - nieprzekraczalne - jak na rysunku 
planu oraz nie mniej ni� 4,0 m od drogi wewn�trznej, i 
nie mniej ni� 12,0 m od granicy z terenami le�nymi, 
5.2. wysoko�� zabudowy - dla budynków 
administracyjnych i obsługuj�cych nie wi�cej ni� 2 
kondygnacje nadziemne (w tym poddasze u�ytkowe) - 
nie wi�cej ni� 9,0 m; dla obiektów budowlanych 
zwi�zanych z transportem kolejowym oraz sam� 
produkcj� - wysoko�� budynków musi uwzgl�dnia� 
potrzeby techniczne i technologiczne przeznaczenia 
budynku w zwi�zku z czym nie okre�la si� wysoko�ci 
zabudowy, 
5.3. wielko�� terenu przeznaczonego pod zabudow� - 
nie wi�cej ni� 15 %, 
5.4. powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej ni� 
40 %, 
5.5. forma zabudowy - nie okre�la si�, 
5.6. geometria dachu - dla budynków 
administracyjnych i obsługuj�cych dopuszcza si� 
wszystkie formy dachu o nachyleniu 30º-45º, kryte 
dachówk� ceramiczn� lub betonow�; dla obiektów 
budowlanych zwi�zanych z transportem kolejowym 
oraz sam� produkcj� według wymaga� technicznych i 
technologicznych, 
5.7. intensywno�� zabudowy - nie okre�la si�, 
5.8. szeroko�� elewacji frontowej - nie okre�la si�, 

 
6. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I 
PODZIAŁU NIERUCHOMO�CI: 

6.1. minimalna wielko�� działki - nie ustala si�, 
6.2. szeroko�� frontu działek- nie ustala si�, 
6.3. k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego- nie ustala si�, 
6.4. obszary wymagaj�ce przeprowadzenia scale� i 
podziałów nieruchomo�ci - nie ustala si�. 

 
7. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 

7.1. teren le�y w obr�bie jednego z segmentów 
systemu korytarzy ekologicznych ł�cz�cych obszary 
Europejskiej Sieci Natura 2000, 
7.2. tereny dróg, placów manewrowych i miejsc 
postojowych winny mie� powierzchni� utwardzon� 
nieprzepuszczaln�, 
7.3. projektowane u�ytkowanie i zagospodarowanie 
terenu nie mo�e stanowi� 	ródła zanieczyszcze� dla 
�rodowiska gruntowo-wodnego. Nale�y zastosowa� 
takie rozwi�zania techniczne, technologiczne i 
organizacyjne, aby przeciwdziała� zagro�eniom 
�rodowiskowym z racji dopuszczonej funkcji, 
7.4. wody opadowe z powierzchni utwardzonych 
(parkingi, place manewrowe, drogi), przed 
odprowadzeniem do odbiornika winny by� 
podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie 
wymaga� okre�lonych w przepisach odr�bnych, 
7.5. uci��liwo�� prowadzonej działalno�ci musi 
ograniczy� si� do obszaru, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny, 
7.6. zachowanie w maksymalnym stopniu istniej�cych 
zadrzewie� z dopuszczeniem wycinki niezb�dnej dla 
lokalizacji miejsc parkingowych. 

 
8. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA 
KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY 
WSPÓŁCZESNEJ: 

8.1. nie ustala si�. 
 

9. WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB 
KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

9.1. elementy małej architektury: dopuszcza si�, 
9.2. no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji reklam i 
no�ników reklamowych nie zwi�zanych z prowadzon� 
działalno�ci� i reklam wielkoformatowych, 
9.3. urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza 
si�, budow� nowych, przebudow� i wymian� urz�dze� 
i sieci infrastruktury technicznej, 
9.4. tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza si�, 
9.5. ziele�: nie ustala si�. 

 
10. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJACYCH 
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE 
ODRBBNYCH PRZEPISÓW: 

Nie ustala si�. 
 
11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UCYTKOWANIU 

11.1. zakaz lokalizacji zabudowy na terenie 
przeznaczonym na parking w cz��ci oznaczonej jak na 
rysunku planu, 
11.2. teren parkingu nale�y urz�dzi� miejscami 
postojowymi w miar� mo�liwo�ci w powi�zaniu z 
zieleni�, aby stanowiła ona min 30% powierzchni 
parkingu, 
11.3. na terenie dopuszcza si� lokalizacj� obiektów 
oraz urz�dze� zwi�zanych z magazynowaniem, 
składowaniem, transportem kolejowym oraz produkcj� 
paliw polegaj�c� na mieszaniu paliw, 
11.4. zakaz lokalizacji masztów i stacji bazowych 
telefonii komórkowej. 

 
12. ZASADY DOTYCZACE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

12.1. dost�pno�� drogowa - od drogi wewn�trznej 
oznaczonej nr 7.KDW, 
12.2. parkingi - zlokalizowane na terenie, 
12.3. zaopatrzenie w wod� - z sieci wodoci�gowej, 
12.4. odprowadzenie �cieków komunalnych - do sieci 
kanalizacji sanitarnej , 
12.5. odprowadzenie wód opadowych - po 
podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych do 
kanalizacji deszczowej , 
12.6. zaopatrzenie w energi� elektryczn� - z sieci 
elektroenergetycznej, 
12.7. zaopatrzenie w gaz - nie ustala si�, 
12.8. zaopatrzenie w ciepło - dopuszcza si� 
indywidualne niskoemisyjne 	ródła ciepła, 
12.9. gospodarka odpadami - po segregacji wywóz na 
zorganizowane składowisko odpadów, 
12.10. teren zaopatrzony jest w sie� teleinformatyczn� 
i przewody podziemne benzynowe, 
12.11. sieci elektroenergetyczne w pierwszej 
kolejno�ci nale�y prowadzi� równolegle do ci�gów 
komunikacyjnych wraz z powi�zaniami z istniej�c� 
sieci� zewn�trzn�; dopuszcza si� przeło�enie sieci 
elektroenergetycznych koliduj�cych z planowanym 
zagospodarowaniem terenu, 
12.12. dopuszcza si� wydzielenia działek dla 
niezb�dnych kubaturowych obiektów infrastruktury 
technicznej, nale�y zapewni� mo�liwo�� dojazdu. 

 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO 
ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA I 
UCYTKOWANIA TERENÓW: nie dotyczy, 
 
14. STAWKA PROCENTOWA: 30%. 
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II. KARTA TERENU DO ZMIANY MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
WSI KUROWO BRANIEWSKIE W GMINIE MŁYNARY. 
 
1. NUMER TERENU: 2 
 
2. POWIERZCHNIA: 5,79 ha 
 
3. PRZEZNACZENIE TERENU: P - teren obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów; funkcje 
produkcyjne zwi�zane tylko z mieszaniem paliw. 
 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO: 

4.1. zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego okre�laj� ustalenia zawarte w 
punktach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

 
5. PARAMETRY I WSKA�NIKI KSZTAŁTOWANIA 
ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

5.1. linie zabudowy - nieprzekraczalne - jak na rysunku 
planu oraz nie mniej ni� 4,0 m od drogi wewn�trznej, i 
nie mniej ni� 12,0 m od granicy z terenami le�nymi, 
odległo�� lokalizacji zabudowy od terenu komunikacji 
kolejowej 8.KK okre�lona przepisami odr�bnymi, 
5.2. wysoko�� zabudowy - dla budynków 
administracyjnych i obsługuj�cych nie wi�cej ni� 
2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze u�ytkowe) 
- nie wi�cej ni� 9,0 m; dla obiektów budowlanych 
zwi�zanych z transportem kolejowym oraz sam� 
produkcj� - wysoko�� budynków musi uwzgl�dnia� 
potrzeby techniczne i technologiczne przeznaczenia 
budynku w zwi�zku z czym nie okre�la si� wysoko�ci 
zabudowy, 
5.3. wielko�� terenu przeznaczonego pod zabudow� - 
nie wi�cej ni� 10 %, 
5.4. powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej ni� 
40 %, 
5.5. forma zabudowy - nie okre�la si�, 
5.6. geometria dachu - dla budynków 
administracyjnych i obsługuj�cych dopuszcza si� 
wszystkie formy dachu o nachyleniu 30º-45º, kryte 
dachówk� ceramiczn� lub betonow�; dla obiektów 
budowlanych zwi�zanych z transportem kolejowym 
oraz sam� produkcj� według wymaga� technicznych i 
technologicznych, 
5.7. intensywno�� zabudowy - nie okre�la si�, 
5.8. szeroko�� elewacji frontowej - nie okre�la si�, 

 
6. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I 
PODZIAŁU NIERUCHOMO�CI: 

6.1. minimalna wielko�� działki - nie ustala si�, 
6.2. szeroko�� frontu działek- nie ustala si�, 
6.3. k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego- nie ustala si�, 
6.4. obszary wymagaj�ce przeprowadzenia scale� i 
podziałów nieruchomo�ci - nie ustala si�. 

 
7. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 

7.1. Teren le�y w obr�bie jednego z segmentów 
systemu korytarzy ekologicznych ł�cz�cych obszary 
Europejskiej Sieci Natura 2000, 
7.2. tereny dróg, placów manewrowych i miejsc 
postojowych winny mie� powierzchni� utwardzon� 
nieprzepuszczaln�, 
7.3. projektowane u�ytkowanie i zagospodarowanie 
terenu nie mo�e stanowi� 	ródła zanieczyszcze� dla 
�rodowiska gruntowo-wodnego. Nale�y zastosowa� 
takie rozwi�zania techniczne, technologiczne i 

organizacyjne, aby przeciwdziała� zagro�eniom 
�rodowiskowym z racji dopuszczonej funkcji, 
7.4. wody opadowe z powierzchni utwardzonych 
(parkingi, place manewrowe, drogi), przed 
odprowadzeniem do odbiornika winny by� 
podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie 
wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach, 
7.5. uci��liwo�� prowadzonej działalno�ci musi 
ograniczy� si� do obszaru, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny, 
7.6. zaleca si� pozostawienie pasa min 10,0 m zieleni 
izolacyjno - ozdobnej od strony zachodniej przy 
granicy z drog� powiatow�, 
7.7. zachowanie w maksymalnym stopniu istniej�cych 
zadrzewie� z dopuszczeniem wycinki niezb�dnej dla 
lokalizacji miejsc parkingowych. 

 
8. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA 
KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY 
WSPÓŁCZESNEJ: 

8.1. nie ustala si�. 
 
9. WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB 
KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

9.1. elementy małej architektury: dopuszcza si�, 
9.2. no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji reklam i 
no�ników reklamowych nie zwi�zanych z prowadzon� 
działalno�ci� i reklam wielkoformatowych, 
9.3. urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza 
si�, budow� nowych, przebudow� i wymian� urz�dze� 
i sieci infrastruktury technicznej, 
9.4. tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza si�, 
9.5. ziele�: nie ustala si�. 

 
10. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJACYCH 
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE 
ODRBBNYCH PRZEPISÓW: 

Nie ustala si�. 
 
11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UCYTKOWANIU 

11.1. zakaz lokalizacji zabudowy na terenie 
przeznaczonym na parking w cz��ci oznaczonej jak na 
rysunku planu, 
11.2. teren parkingu nale�y urz�dzi� miejscami 
postojowymi w miar� mo�liwo�ci w powi�zaniu z 
zieleni�, aby stanowiła ona min 30% powierzchni 
parkingu, 
11.3. na terenie dopuszcza si� lokalizacj� obiektów 
oraz urz�dze� zwi�zanych z magazynowaniem, 
składowaniem, transportem kolejowym oraz produkcj� 
paliw polegaj�c� na mieszaniu paliw, 
11.4. zakaz lokalizacji masztów i stacji bazowych 
telefonii komórkowej. 

 
12. ZASADY DOTYCZACE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

12.1. dost�pno�� drogowa - od drogi wewn�trznej 
oznaczonej nr 7.KDW, 
12.2. parkingi - zlokalizowane na terenie, 
12.3. zaopatrzenie w wod� - z sieci wodoci�gowej, 
12.4. odprowadzenie �cieków komunalnych - do sieci 
kanalizacji sanitarnej , 
12.5. odprowadzenie wód opadowych - po 
podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych do 
kanalizacji deszczowej , 
12.6. zaopatrzenie w energi� elektryczn� - z sieci 
elektroenergetycznej, 
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12.7. zaopatrzenie w gaz - nie ustala si�, 
12.8. zaopatrzenie w ciepło - dopuszcza si� 
indywidualne niskoemisyjne 	ródła ciepła, 
12.9. gospodarka odpadami - po segregacji wywóz na 
zorganizowane składowisko odpadów, 
12.10. teren zaopatrzony jest w sie� teleinformatyczn� 
i przewody podziemne benzynowe, 
12.11. sieci elektroenergetyczne w pierwszej 
kolejno�ci nale�y prowadzi� równolegle do ci�gów 
komunikacyjnych wraz z powi�zaniami z istniej�c� 
sieci� zewn�trzn�; dopuszcza si� przeło�enie sieci 
elektroenergetycznych koliduj�cych z planowanym 
zagospodarowaniem terenu, 
12.12. dopuszcza si� wydzielenia działek dla 
niezb�dnych kubaturowych obiektów infrastruktury 
technicznej, nale�y zapewni� mo�liwo�� dojazdu. 

 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO 
ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA I 
UCYTKOWANIA TERENÓW: nie dotyczy, 
14. STAWKA PROCENTOWA: 30%. 
 
III. KARTA TERENU DO ZMIANY MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
WSI KUROWO BRANIEWSKIE W GMINIE MŁYNARY. 
 
1. NUMER TERENU: 3 
 
2. POWIERZCHNIA: 0,16 ha 
 
3. PRZEZNACZENIE TERENU: P - teren obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów; funkcje 
produkcyjne zwi�zane tylko z mieszaniem paliw. 
 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO: 

4.1. zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego okre�laj� ustalenia zawarte w 
punktach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

 
5. PARAMETRY I WSKA�NIKI KSZTAŁTOWANIA 
ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

5.1. linie zabudowy - nieprzekraczalne - jak na rysunku 
planu oraz nie mniej ni� 4,0 m od drogi wewn�trznej, i 
nie mniej ni� 12,0 m od granicy z terenami le�nymi, 
5.2. wysoko�� zabudowy - dla budynków 
administracyjnych i obsługuj�cych nie wi�cej ni� 
2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze u�ytkowe) 
- nie wi�cej ni� 9,0 m; dla obiektów budowlanych 
zwi�zanych z transportem kolejowym oraz sam� 
produkcj� - wysoko�� budynków musi uwzgl�dnia� 
potrzeby techniczne i technologiczne przeznaczenia 
budynku w zwi�zku z czym nie okre�la si� wysoko�ci 
zabudowy, 
5.3. wielko�� terenu przeznaczonego pod zabudow� - 
nie wi�cej ni� 10 %, 
5.4. powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej ni� 
40 %, 
5.5. forma zabudowy - nie okre�la si�, 
5.6. geometria dachu - dla budynków 
administracyjnych i obsługuj�cych dopuszcza si� 
wszystkie formy dachu o nachyleniu 30º-45º, kryte 
dachówk� ceramiczn� lub betonow�; dla obiektów 
budowlanych zwi�zanych z transportem kolejowym 
oraz sam� produkcj� według wymaga� technicznych i 
technologicznych, 
5.7. intensywno�� zabudowy - nie okre�la si�, 
5.8. szeroko�� elewacji frontowej - nie okre�la si�, 

 

6. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I 
PODZIAŁU NIERUCHOMO�CI: 

6.1. minimalna wielko�� działki - nie ustala si�, 
6.2. szeroko�� frontu działek - nie ustala si�, 
6.3. k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego - nie ustala si�, 
6.4. obszary wymagaj�ce przeprowadzenia scale� i 
podziałów nieruchomo�ci - nie ustala si�. 

 
7. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 

7.1. Teren le�y w obr�bie jednego z segmentów 
systemu korytarzy ekologicznych ł�cz�cych obszary 
Europejskiej Sieci Natura 2000, 
7.2. tereny dróg, placów manewrowych i miejsc 
postojowych winny mie� powierzchni� utwardzon� 
nieprzepuszczaln�, 
7.3. projektowane u�ytkowanie i zagospodarowanie 
terenu nie mo�e stanowi� 	ródła zanieczyszcze� dla 
�rodowiska gruntowo-wodnego. Nale�y zastosowa� 
takie rozwi�zania techniczne, technologiczne i 
organizacyjne, aby przeciwdziała� zagro�eniom 
�rodowiskowym z racji dopuszczonej funkcji, 
7.4. wody opadowe z powierzchni utwardzonych 
(parkingi, place manewrowe, drogi), przed 
odprowadzeniem do odbiornika winny by� 
podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie 
wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach, 
7.5. uci��liwo�� prowadzonej działalno�ci musi 
ograniczy� si� do obszaru, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny. 

 
8. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA 
KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY 
WSPÓŁCZESNEJ: 

8.1. nie ustala si�. 
 
9. WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB 
KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

9.1. elementy małej architektury: dopuszcza si�, 
9.2. no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji reklam i 
no�ników reklamowych nie zwi�zanych z prowadzon� 
działalno�ci� i reklam wielkoformatowych, 
9.3. urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza 
si�, budow� nowych, przebudow� i wymian� urz�dze� 
i sieci infrastruktury technicznej, 
9.4. tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza si�, 
9.5. ziele�: nie ustala si�. 

 
10. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJACYCH 
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE 
ODRBBNYCH PRZEPISÓW: 

Nie ustala si�. 
 
11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UCYTKOWANIU 

11.1. na terenie dopuszcza si� lokalizacj� obiektów 
oraz urz�dze� zwi�zanych z magazynowaniem, 
składowaniem, transportem kolejowym oraz produkcj� 
paliw polegaj�c� na mieszaniu paliw, 
11.2. zakaz lokalizacji masztów i stacji bazowych 
telefonii komórkowej. 

 
12. ZASADY DOTYCZACE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

12.1. dost�pno�� drogowa - od drogi wewn�trznej 
oznaczonej nr 7.KDW, 
12.2. parkingi - zlokalizowane na terenie, 
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12.3. zaopatrzenie w wod� - z sieci wodoci�gowej, 
12.4. odprowadzenie �cieków komunalnych - do sieci 
kanalizacji sanitarnej , 
12.5. odprowadzenie wód opadowych - po 
podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych do 
kanalizacji deszczowej , 
12.6. zaopatrzenie w energi� elektryczn� - z sieci 
elektroenergetycznej, 
12.7. zaopatrzenie w gaz - nie ustala si�, 
12.8. zaopatrzenie w ciepło - nie ustala si�, 
12.9. gospodarka odpadami - po segregacji wywóz na 
zorganizowane składowisko odpadów, 
12.10. teren zaopatrzony jest w sie� teleinformatyczn� 
i przewody podziemne benzynowe, 
12.11. sieci elektroenergetyczne w pierwszej 
kolejno�ci nale�y prowadzi� równolegle do ci�gów 
komunikacyjnych wraz z powi�zaniami z istniej�c� 
sieci� zewn�trzn�; dopuszcza si� przeło�enie sieci 
elektroenergetycznych koliduj�cych z planowanym 
zagospodarowaniem terenu, 
12.12. dopuszcza si� wydzielenia działek dla 
niezb�dnych kubaturowych obiektów infrastruktury 
technicznej, nale�y zapewni� mo�liwo�� dojazdu. 

 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO 
ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA I 
UCYTKOWANIA TERENÓW: nie dotyczy, 
 
14. STAWKA PROCENTOWA: 30%. 
 
IV. KARTA TERENU DO ZMIANY MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
WSI KUROWO BRANIEWSKIE W GMINIE MŁYNARY. 
 
1. NUMER TERENU: 4, 5 ,6 
 
2. POWIERZCHNIA (ha): 4 - 17.25; 5 - 26,5; 6 - 14,6 
 
3. PRZEZNACZENIE TERENU: ZL -las 
 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO: 

4.1. zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego okre�laj� ustalenia zawarte w 
punktach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

 
5. PARAMETRY I WSKA�NIKI KSZTAŁTOWANIA 
ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

5.1. urz�dzi� zgodnie z planem urz�dzeniowo - 
le�nym. 

 
6. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I 
PODZIAŁU NIERUCHOMO�CI: 

6.1. minimalna wielko�� działki - nie okre�la si�, 
6.2. szeroko�� frontu działek - nie okre�la si�, 
6.3. k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego - nie okre�la si�, 
6.4. obszary wymagaj�ce przeprowadzenia scale� i 
podziałów nieruchomo�ci - nie wyst�puj�. 

 
7. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 

7.1. Teren le�y w obr�bie jednego z segmentów 
systemu korytarzy ekologicznych ł�cz�cych obszary 
Europejskiej Sieci Natura 2000, 
7.2. Zachowanie lasu w stanie istniej�cym, 
7.3. dopuszcza si� gospodark� le�n� i 
zagospodarowanie zgodn� z obowi�zuj�cymi 
przepisami odr�bnymi. 

8. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA 
KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY 
WSPÓŁCZESNEJ: 

8.1. nie ustala si�. 
 
9. WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB 
KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

9.1. elementy małej architektury: dopuszcza si� 
zwi�zane z ochron� przeciwpo�arow�, 
9.2. no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji reklam i 
no�ników reklamowych, 
9.3. urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza 
si�, budow� nowych, przebudow� i wymian� urz�dze� 
i sieci infrastruktury technicznej, 
9.4. tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza si� 
tylko dla potrzeb gospodarki le�nej, 
9.5. ziele�: urz�dzi� zgodnie z planem urz�dzeniowo - 
le�nym, 

 
10. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJACYCH 
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE 
ODRBBNYCH PRZEPISÓW: 
Ochrona lasu regulowana przepisami odr�bnymi. 
 
11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UCYTKOWANIU 

11.1. zakaz lokalizacji zabudowy, masztów i stacji 
bazowych telefonii komórkowej, 
11.2. istniej�ce zagospodarowanie ustala si� za 
zgodne z planem, 
11.3. ustala si� zakaz lokalizowania zabudowy oraz 
budowli nie zwi�zanych z prowadzeniem gospodarki 
le�nej zgodnie z przepisami o lasach. 

 
12. ZASADY DOTYCZACE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

12.1. dost�pno�� drogowa - od drogi oznaczonej nr 
7.KDW, oraz z dróg poło�onych poza terenem planu, 
12.2. parkingi - zakaz lokalizacji, 
12.3. zaopatrzenie w wod� - z sieci wodoci�gowej, 
12.4. odprowadzenie �cieków komunalnych - nie 
dotyczy, 
12.5. odprowadzenie wód opadowych - 
powierzchniowo, 
12.6. zaopatrzenie w energi� elektryczn� - z sieci 
elektroenergetycznej, 
12.7. zaopatrzenie w gaz - nie dotyczy, 
12.8. zaopatrzenie w ciepło - nie dotyczy, 
12.9. gospodarka odpadami - po segregacji wywóz na 
zorganizowane składowisko odpadów, 
12.10. sieci elektroenergetyczne w pierwszej 
kolejno�ci nale�y prowadzi� równolegle do ci�gów 
komunikacyjnych wraz z powi�zaniami z istniej�c� 
sieci� zewn�trzn�; dopuszcza si� przeło�enie sieci 
elektroenergetycznych koliduj�cych z planowanym 
zagospodarowaniem terenu, 
12.11. dopuszcza si� wydzielenia działek dla 
niezb�dnych kubaturowych obiektów infrastruktury 
technicznej, nale�y zapewni� mo�liwo�� dojazdu. 

 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO 
ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA I 
UCYTKOWANIA TERENÓW: nie dotyczy, 
 
14. STAWKA PROCENTOWA: 0%. 
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V. KARTA TERENU DLA TERENÓW KOMUNIKACJI 
DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
WSI KUROWO BRANIEWSKIE W GMINIE MŁYNARY. 
 
1. NUMER TERENU: 7.KDW 
 
2. POWIERZCHNIA: 1,86 ha. 
 
3. KLASA I NAZWA ULICY: droga wewn�trzna 

4.1. szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych - jak na 
rysunku planu min.12,0 m, 
4.2. inne parametry - nie okre�la si�, 
4.3. wyposa�enie - nie okre�la si�, 

 
5. POWIAZANIA Z UKŁADEM ZEWNBTRZNYM - do 
drogi lokalnej poło�onej poza granicami planu. 
 
6. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 

6.1. teren drogi winien mie� powierzchni� utwardzon� 
nieprzepuszczaln�, 
6.2. wody opadowe z powierzchni utwardzonych przed 
odprowadzeniem do odbiornika winny by� 
podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie 
wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach, po 
podczyszczeniu do kanalizacji deszczowej, 
6.3. teren le�y w obr�bie jednego z segmentów 
systemu korytarzy ekologicznych ł�cz�cych obszary 
Europejskiej Sieci Natura 2000 . 

 
7. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA 
KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY 
WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala si�. 
 
8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH: 

8.1. elementy małej architektury: dopuszcza si�, 
8.2. no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji reklam i 
no�ników reklamowych, 
8.3. urz�dzenia infrastruktury technicznej: wymagane 
o�wietlenie, ustala si� mo�liwo�� budowy i 
przebudowy podziemnych sieci i urz�dze� 
infrastruktury technicznej, 
8.4. tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji, 
8.5. ziele�: nie ustala si�. 

 
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW: 

Nie ustala si�. 
 
10. SPOSOBY I TERMINY UCYTKOWANIA 
TYMCZASOWEGO: zakaz lokalizacji obiektów 
tymczasowych. 
 
11. STAWKA PROCENTOWA: dla terenu poszerzenia 
drogi - 30%, dla pozostałego 0%. 
 
VI. KARTA TERENU DLA TERENÓW KOMUNIKACJI 
DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
WSI KUROWO BRANIEWSKIE W GMINIE MŁYNARY. 
 
1. NUMER TERENU: 8.KK 
 
2. POWIERZCHNIA: 3,98 ha. 

 
3. KLASA I NAZWA ULICY: teren komunikacji kolejowej - 
bocznica kolejowa, 

4.1. szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych - jak na 
rysunku planu, 
4.2. inne parametry - nie okre�la si�, 
4.3. wyposa�enie - wymagane przepisami odr�bnymi, 

 
5. POWIAZANIA Z UKŁADEM ZEWNBTRZNYM - do linii 
kolejowej poło�onej poza granicami planu, 
 
6. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 

6.1. wody opadowe z powierzchni utwardzonych przed 
odprowadzeniem do odbiornika winny by� 
podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie 
wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach, po 
podczyszczeniu do kanalizacji deszczowej, 
6.2. teren le�y w obr�bie jednego z segmentów 
systemu korytarzy ekologicznych ł�cz�cych obszary 
Europejskiej Sieci Natura 2000. 

 
7. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA 
KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY 
WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala si�. 
 
8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH: 

8.1. elementy małej architektury: dopuszcza si�, 
8.2. no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji reklam i 
no�ników reklamowych, 
8.3. urz�dzenia infrastruktury technicznej: wymagane 
o�wietlenie, ustala si� mo�liwo�� budowy i 
przebudowy podziemnych sieci i urz�dze� 
infrastruktury technicznej, 
8.4. tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji, 
8.5. ziele�: nie ustala si�. 

 
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW: 

Nie ustala si�. 
 
10. SPOSOBY I TERMINY UCYTKOWANIA 
TYMCZASOWEGO: zakaz lokalizacji obiektów 
tymczasowych. 
 
11. STAWKA PROCENTOWA: dla terenu poszerzenia 
terenu kolei - 30%, dla pozostałego 0%. 
 

§ 4. Zał�cznikami do opracowania - zmiany 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Kurowo Braniewskie s�: 
 
  1) cz��� graficzna - rysunek zmiany do miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kurowo 
Braniewskie w gminie Młynary w skali: 1: 2000 - 
stanowi�cy zał�cznik nr 1, 

 
  2) rozstrzygni�cie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu - stanowi�cy zał�cznik nr 2, 
 
  3) rozstrzygni�cie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej - 
stanowi�cy zał�cznik nr 3. 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXIII/121/2008 
Rady Miejskiej w Młynarach 
z dnia 19 listopada 2008 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXIII/121/2008 
Rady Miejskiej w Młynarach 
z dnia 19 listopada 2008 r. 

 
ROZSTRZYGNI�CIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU 

 
Do projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kurowo Braniewskie w gminie Młynary, 

po wyło�eniu projektu planu do publicznego wgl�du nie wpłyn�ły �adne uwagi. 
 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXIII/121/2008 
Rady Miejskiej w Młynarach 
z dnia 19 listopada 2008 r. 

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

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717 z pó	n. zmianami) Rada Miejska w Młynarach rozstrzyga, co nast�puje: 

 
Na obszarze opracowania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kurowo Braniewskie w 

gminie Młynary nie przewiduje si� inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy. 
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UCHWAŁA Nr XVII/131/08 

Rady Gminy Iłowo-Osada 

z dnia 24 listopada 2008 r. 

 

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku 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), art. 18a oraz art. 19 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 
844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 
1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 
93, poz. 585, i Nr 116, poz. 730) Rada Gminy Iłowo-
Osada uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1. Wprowadza si� na terenie Gminy Iłowo-Osada 

opłat� od posiadania psów. 
 
§ 2. Ustala si� stawk� roczn� opłaty od posiadania 

psów w wysoko�ci 10 zł od psa. 

 
§ 2. Zwalnia si� z opłaty od posiadania psów 

posiadanie 1 psa na ka�de gospodarstwo domowe. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy 

Iłowo-Osada. 
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr X/67/07 Rady Gminy w 

Iłowie-Osadzie z dnia 19 pa	dziernika 2007 r. w sprawie 
opłaty od posiadania psów. 

 
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego i 
wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia z 
moc� od 1 stycznia 2009 roku. 
 

Przewodnicz�cy Rady Gminy 
Iwona Gałdys 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


