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- dokumentowanie działa� podejmowanych wobec 
rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz 
efektów tych działa�. 

  9) Z posiedze� zespołu interdyscyplinarnego sporz�dza 
si� protokoły, które podpisuje przewodnicz�cy lub 
w razie jego nieobecno�ci wiceprzewodnicz�cy oraz 
sekretarz. 

10) Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup 
roboczych wykonuj� zadania w ramach obowi�zków 
słu�bowych lub zawodowych. 

11) Członkowie zespołu interdyscyplinarnego opracowuj� 
i przedstawiaj� na posiedzeniu zespołu projekty 
planów pracy zespołu. 

12) Na pierwszym posiedzeniu przez członków zespołu 
zostanie opracowany regulamin pracy zespołu, który 
okre�li organizacj� pracy zespołu oraz sporz�dzanej 
dokumentacji. 

Rozdział 5 
Przetwarzanie danych osób dotkni �tych przemoc � 
w rodzinie i osób stosuj �cych przemoc w rodzinie 

 
  1) Członkowie zespołu oraz grup roboczych mog� 

przetwarza� dane bez zgody i wiedzy osób, których te 
dane dotycz� w zakresie niezb�dnym do realizacji 
zada�, nt: 
- stanu zdrowia, 
- nałogów, 
- skaza�, 
- orzecze� o  ukaraniu, a  tak�e innych orzecze� 

wydanych w  post�powaniu s�dowym lub 
administracyjnym. 

  2) Wymogi dotycz�ce członków zespołu interdyscyplinarnego 
i grup roboczych maj�ce na celu zapewnienie 
poufno�ci w zakresie danych okre�lonych w pkt. 1: 
- członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup 

roboczych zobowi�zani s� do zachowania 
poufno�ci wszelkich informacji i danych, które 
uzyskali przy realizacji okre�lonych w ustawie 
zachowa�, 

- obowi�zek zachowania poufno�ci rozci�ga si� 
tak�e na okres po ustaniu członkowstwa w zespole 
interdyscyplinarnym, 

- przed przyst�pieniem do wykonywania czynno�ci 
w zakresie realizacji okre�lonych w usta-wie zada� 
zespołu interdyscyplinarnego jak i grup roboczych 
członkowie - zarówno zespołu interdyscyplinarnego 
jak i grup roboczych – składaj� Wójtowi Gminy 
Gietrzwałd o�wiadczenie o tre�ci okre�lonej 
w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
w  art. 9c ust. 3  stanowi�ce zał�cznik nr 1  do 
zał�cznika do uchwały Nr IX/70/2011 w sprawie 
trybu i  sposobu powoływania i  odwoływania 
członków zespół interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 

 
Rozdział 6 

Przepisy ko �cowe 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejsz� uchwał� 
zastosowanie maj� przepisy ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie. 

Zał�cznik Nr 1 
do zał�cznika 
do uchwały Nr X/81/2011 
Rady Gminy Gietrzwałd 
z dnia 25.08.2011 r. 

 
O�WIADCZENIE 

 
O�wiadczam, �e zachowam poufno�� informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zada� zwi�zanych 

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, �e znane mi s� przepisy o odpowiedzialno�ci karnej za udost�pnienie danych 
osobowych lub umo�liwienie do nich dost�pu osobom nieuprawnionym. 
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UCHWAŁA Nr X/82/2011 

Rady Gminy Gietrzwałd 

z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego dla Parku Kulturowego  

Warmi�skiej Drogi Krajobrazowej Gietrzwałd - Woryty. 

 
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 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, z 2011  
Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym 
(tekst jednolity: 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 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 Nr 28 poz. 142 i 146, 
Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz 675, z 2011 Nr 21, poz. 113, 
Nr 117 poz 679, Nr 134, poz 777) Rada Gminy 
Gietrzwałd, po stwierdzeniu zgodno�ci ustale� planu ze 
Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy uchwala co nast�puje: 
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§ 1. Uchwala si� Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla Parku Kulturowego Warmi�skiej Drogi 
Krajobrazowej Gietrzwałd – Woryty, zwany dalej planem. 
 

§ 2. Zakres i granice planu zostały okre�lone 
w Uchwale Nr XXXI/324/2009 z dnia 26 maja 2009 r. 
Rady Gminy Gietrzwałd w sprawie przyst�pienia do 
sporz�dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Parku Kulturowego Warmi�skiej Drogi 
Krajobrazowej Gietrzwałd - Woryty. 
 

§ 3. Uchwalony plan składa si�: 
  1) z tekstu stanowi�cego tre�� niniejszej uchwały 

zwanego dalej planem, 
  2) z rysunku planu w skali 1:1000 stanowi�cego 

zał�cznik nr 1 do niniejszej uchwały, zatytułowanego: 
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla Parku Kulturowego Warmi�skiej Drogi 
Krajobrazowej Gietrzwałd – Woryty” zwanego dalej 
rysunkiem planu, 

  3) z rozstrzygni�cia w  sprawie zgodno�ci planu 
z ustaleniami studium, rozstrzygni�cia o  sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu, rozstrzygni�cia 
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do 
zada� własnych gminy oraz o  sposobach ich 
finansowania stanowi�cych zał�cznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

 
Rozdział I 

Przepisy ogólne – dotycz �ce całego terenu 
 

§ 4. Przedmiotem ustale� planu s�: 
  1) przeznaczenie terenów okre�lone symbolami:  

- KD – tereny dróg publicznych; 
  2) rozwi�zania komunikacyjne oraz powi�zania terenów 

z zewn�trznym układem komunikacyjnym; 
  3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej; 
  4) zasady ochrony �rodowiska, przyrody i  krajobrazu 

kulturowego; 
  5) wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych. 
 

§ 5. Ilekro� w niniejszej uchwale jest mowa o: 
  1) „linii rozgraniczaj�cej tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania” – nale�y 
przez to rozumie� lini� obowi�zuj�c�, która nie mo�e 
ulec przesuni�ciu w wyniku realizacji planu; 

  2) „nasadzeniach zieleni typu alejowego” - nale�y przez 
to rozumie� nasadzenia zieleni wysokiej, które 
poprzez celow� kompozycj� i dobór gatunkowy 
nadadz� przebiegaj�cym w s�siedztwie drogom lub 
ci�gom pieszym i rowerowym charakter alei; 

  3) „parku kulturowym” - nale�y przez to rozumie� obszar 
obj�ty uchwał� o utworzeniu parku kulturowego, dla 
którego zgodnie z przepisami o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami uchwalono plan ochrony parku 
kulturowego; 

  4) „terenie elementarnym” – nale�y przez to rozumie� 
teren wydzielony lini� rozgraniczaj�c� i  oznaczony 
odr�bnym symbolem; 

 
§ 6. 1. Rysunek planu obowi�zuje w nast�puj�cym 

zakresie ustale� planu: 
  1) granic obszaru opracowania planu; 
  2) linii rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania; 
  3) oznacze� przeznaczenia terenów. 
 

§ 7. Ustala si� nast�puj�ce zasady zagospodarowania 
na całym obszarze obj�tym planem: 
 

1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
  1) w zakresie stosowania ogrodze� ustala si�: 

a) na granicy pasa drogowego zakaz stosowania 
ogrodze� pełnych i  ogrodze� wykonanych 
z �elbetowych elementów prefabrykowanych oraz 
ogrodze� wy�szych ni� 1,8 m, 

b) zakaz stosowania bram i furtek otwieraj�cych si� 
na stron� pasa drogowego, 

c) dostosowanie estetyki ogrodze� do wytycznych 
planu ochrony parku kulturowego; 

  2) w zakresie zasad rozmieszczania no�ników 
reklamowych ustala si�: 
a) zakaz stosowania reklam w postaci wolnostoj�cych 

tablic, neonów i ekranów, 
b) dopuszcza si� lokalizacj� tablic informacyjnych 

zwi�zanych z funkcjonowaniem parku kulturowego 
w postaci wolnostoj�cych tablic lub szyldów 
i tabliczek umieszczonych w sposób okre�lony 
w planie ochrony parku kulturowego; 

  3) ustala si� zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych; 

  4) ustala si� zakaz lokalizacji obiektów małej architektury 
za wyj�tkiem obiektów i  urz�dze� zwi�zanych 
z funkcjonowaniem drogi oraz �cie�ki rowerowej 
i pieszej; 

 
2. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
  1) cały teren poło�ony jest w  granicach Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Doliny Pasł�ki, w  stosunku 
którego obowi�zuj� przepisy rozporz�dzenia wojewody 
warmi�sko-mazurskiego w  sprawie obszarów 
chronionego krajobrazu; 

  2) w granicach planu rozporz�dzenie wprowadza zakaz 
lokalizacji przedsi�wzi�� zaliczanych do mog�cych 
znacz�co oddziaływa� na �rodowisko w rozumieniu 
przepisów o ochronie �rodowiska z wyj�tkiem 
urz�dze� infrastruktury technicznej i komunikacji; 

  3) w granicach planu wprowadza si� ochron� 
historycznej alei przydro�nej na zasadach okre�lonych 
w planie ochrony parku kulturowego; 

 
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury: 
  1) na terenie oznaczonym symbolem KD.02 zlokalizowana 

jest przydro�na kapliczka z dzwonniczk� wpisana do 
wojewódzkiego rejestru zabytków pod numerem  
A-2895, podlegaj�ca ochronie na podstawie przepisów 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

  2) w odniesieniu do obiektów wpisanych do 
wojewódzkiego rejestru zabytków obowi�zuj� przepisy 
dotycz�ce ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 
oraz nast�puj�ce zasady: 
a) nale�y uzyska� pozwolenie wojewódzkiego 

konserwatora zabytków na wszelkie prace 
prowadzone na zabytkach wpisanych do 
wojewódzkiego rejestru zabytków oraz w ich 
otoczeniu, 

b) zagospodarowanie na cele u�ytkowe zabytku 
nieruchomego wpisanego do wojewódzkiego 
rejestru zabytków wymaga posiadania przez jego 
wła�ciciela lub posiadacza:  
• dokumentacji konserwatorskiej okre�laj�cej 

stan zachowania zabytku nieruchomego 
i mo�liwo�ci jego adaptacji, z uwzgl�dnieniem 
historycznej funkcji i warto�ci tego zabytku,  
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• uzgodnionego z  wojewódzkim konserwatorem 
zabytków programu prac konserwatorskich przy 
zabytku nieruchomym, okre�laj�cego zakres 
i sposób ich prowadzenia oraz wskazuj�cego 
niezb�dne do zastosowania materiały 
i technologie,  

• uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków programu zagospodarowania zabytku 
nieruchomego wraz z  otoczeniem oraz 
dalszego korzystania z tego zabytku, 
z uwzgl�dnieniem wyeksponowania jego 
warto�ci, 

c) obowi�zuje zakaz dokonywania zmian w obiektach 
historycznych, mog�cych doprowadzi� do utraty 
ich warto�ci zabytkowej, 

d) wszystkie projekty realizacyjne oraz wszelkie 
zmiany planowane na podstawie dokumentacji 
projektowej w otoczeniu obiektu obj�tego ochron� 
(kapliczki) wymagaj� pozwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Olsztynie; 

 
4. Ustalenia dotycz�ce wymaga� wynikaj�cych 

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
  1) w granicach planu przestrze� publiczn� stanowi� 

tereny drogi publicznej oznaczonej symbolem KD; 
  2) zasady umieszczania w  przestrzeni publicznej 

obiektów małej architektury, no�ników reklamowych, 
tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, 
urz�dze� technicznych i  zieleni okre�lone zostały 
w planie ochrony parku kulturowego i powinny by� 
realizowane na zasadach uzgodnionych z zarz�dc� 
drogi z uwzgl�dnieniem ustale� niniejszego planu; 

 
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej 
  1) adaptuje si� istniej�ce sieci infrastruktury technicznej; 
  2) dopuszcza si� w  pasie drogowym mo�liwo�� 

lokalizacji podziemnej infrastruktury technicznej 
realizowanej w technologii bezwykopowej (przeciski 
lub przewierty) pod k�tem prostym do osi drogi na 
warunkach ustalonych przez zarz�dc� drogi; 
 
6. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

  1) droga Woryty - Gietrzwałd stanowi element 
uzupełniaj�cego układu komunikacyjnego Gminy 
Gietrzwałd; 

  2) docelowo droga powinna posiada� klas� techniczn� L, 
umo�liwiaj�c� na całym odcinku podł�czenie 
poszczególnych nieruchomo�ci s�siaduj�cych 
z pasem drogowym poprzez zjazdy publiczne; 

  3) zjazdy publiczne i  indywidualne nale�y realizowa� 
zgodnie z zasadami okre�lonymi w planie ochrony 
parku kulturowego; 

  4) w granicach planu obowi�zuj� zasady nasadze�, 
utrzymania i piel�gnacji alei przydro�nej okre�lone 
w planie ochrony parku kulturowego; 
 
7. W granicach planu nie wyst�puj� zadania własne 

gminy z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji; 
 

8. W granicach planu nie wyst�puj� inwestycje celu 
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. 
 

Rozdział II 
Ustalenia szczegółowe dotycz �ce terenów o ró �nej 

funkcji lub ró �nym sposobie zagospodarowania 
 

§ 8. Dla terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczaj�cymi ustala si� nast�puj�ce zasady 
zagospodarowania terenu: 

Symbol 
przeznaczenia 

terenu 

Przeznaczenie oraz zasady  
zagospodarowania terenu 

1 2 
 

KD.01 
Teren istniej�cej drogi publicznej. Fragment drogi 
Gietrzwałd – Woryty biegn�cy od miejscowo�ci 
Gietrzwałd do pierwszego łuku w kierunku wsi 
Woryty.  
1) droga w klasie technicznej L – lokalnej;  
2) szeroko�� drogi w liniach rozgraniczaj�cych – 
zgodna z istniej�cym podziałem geodezyjnym;  
3) minimalna szeroko�� jezdni – 5,0 m;  
4) droga powinna by� wyposa�ona co najmniej 
w jednostronne ulepszone pobocze o szeroko�ci 
minimum 0,7 m liczone od kraw�dzi jezdni;  
5) droga powinna by� wyposa�ona w dwustronne 
nasadzenia zieleni typu alejowego;  
6) dopuszcza si� lokalizacj� zjazdów 
indywidualnych i publicznych na zasadach 
uzgodnionych z zarz�dc� drogi. 

 
KD.02 

Teren istniej�cej drogi publicznej. Fragment drogi 
Gietrzwałd – Woryty biegn�cy od pierwszego łuku 
w kierunku wsi Woryty do granicy lasu  
1) droga w klasie technicznej L – lokalnej;  
2) szeroko�� drogi w liniach rozgraniczaj�cych – 
zgodna z istniej�cym podziałem geodezyjnym;  
3) minimalna szeroko�� jezdni – 5,0 m;  
4) w granicach terenu elementarnego 
zlokalizowana jest przydro�na kapliczka 
z dzwonniczk� wpisana do wojewódzkiego 
rejestru zabytków pod numerem A-2895 – 
obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7 ust. 3;  
5) droga powinna by� wyposa�ona co najmniej 
w jednostronne ulepszone pobocze o szeroko�ci 
minimum 0,7 m liczone od kraw�dzi jezdni;  
6) droga powinna by� wyposa�ona w dwustronne 
nasadzenia zieleni typu alejowego;  
7) dopuszcza si� lokalizacj� zjazdów 
indywidualnych i publicznych na zasadach 
uzgodnionych z zarz�dc� drogi. 

 
KD.03 

Teren istniej�cej drogi publicznej. Fragment drogi 
Gietrzwałd – Woryty biegn�cy od granicy z lasem 
do pocz�tku wsi Woryty  
1) droga w klasie technicznej L – lokalnej;  
2) szeroko�� drogi w liniach rozgraniczaj�cych – 
zgodna z istniej�cym podziałem geodezyjnym;  
3) minimalna szeroko�� jezdni – 5,0 m;  
4) dopuszcza si� lokalizacj� wiaty przystankowej 
na zasadach ustalonych z zarz�dc� drogi;  
5) droga powinna by� wyposa�ona co najmniej 
w jednostronne ulepszone pobocze o szeroko�ci 
minimum 0,7 m liczone od kraw�dzi jezdni;  
6) droga powinna by� wyposa�ona w dwustronne 
nasadzenia zieleni typu alejowego;  
7) dopuszcza si� urz�dzenie ci�gu pieszo – 
rowerowego w granicach pasa drogowego na 
zasadach ustalonych z zarz�dc� drogi;  
8) dopuszcza si� lokalizacj� zjazdów 
indywidualnych i publicznych na zasadach 
uzgodnionych z zarz�dc� drogi. 

 
Rozdział III 

Przepisy ko �cowe 
 

§ 9. Ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko�ci 30%. 

 
§ 10. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy 

Gietrzwałd. 
 

§ 11. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 

Wiceprzewodniczacy Rady 
Józef Grzeszczuk 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały nr X/82/2011 
Rady Gminy Gietrzwałd 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały nr X/82/2011 
Rady Gminy Gietrzwałd 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 
  I) Rozstrzygni�cie dotycz�ce zgodno�ci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium: 

dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Parku Kulturowego Warmi�skiej Drogi Krajobrazowej 
Gietrzwałd - Woryty  
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
Nr 80 poz. 717, z 2004, Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 Nr 45  
poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2008 Nr 123 poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010  
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, 
z 2011 Nr 32, poz. 159), stwierdza si� zgodno�� „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Parku 
Kulturowego Warmi�skiej Drogi Krajobrazowej Gietrzwałd - Woryty” ze Studium uwarunkowa� i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Gietrzwałd. 

 
  II) Rozstrzygni�cie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu: 

dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Parku Kulturowego Warmi�skiej Drogi Krajobrazowej 
Gietrzwałd - Woryty. 
Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
Nr 80 poz. 717, z 2004, Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 Nr 45  
poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2008 Nr 123 poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010  
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, 
z 2011 Nr 32, poz. 159), termin wnoszenia uwag do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
Parku Kulturowego Warmi�skiej Drogi Krajobrazowej Gietrzwałd - Woryty” wyznaczono do dnia 05 lipca 2011 r. 
W wyznaczonym terminie nie wpłyn�ły �adne uwagi do projektu planu. 

 
 III) Rozstrzygni�cie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� 

własnych gminy: 
dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Parku Kulturowego Warmi�skiej Drogi Krajobrazowej 
Gietrzwałd - Woryty. 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
Nr 80 poz. 717, z 2004, Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 Nr 45  
poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2008 Nr 123 poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010  
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, 
z 2011 Nr 32, poz. 159) rozstrzyga si� o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale��  
do zada� własnych gminy uj�tych w „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Parku Kulturowego 
Warmi�skiej Drogi Krajobrazowej Gietrzwałd - Woryty” w sposób nast�puj�cy:  
a) w granicach planu nie wyst�puj� zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji. 
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UCHWAŁA Nr X/84/2011 

Rady Gminy Gietrzwałd 

z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 

zmieniaj �ca uchwał � w sprawie udzielenia bonifikaty przy bezprzetargow ej sprzeda �y lokali mieszkalnych. 

 
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, 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, z 2005 r. 
Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. 
Dz. U. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. 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, z 2010 r. Nr 28,  
poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230,  
z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113) oraz art. 68 
ust. 1 pkt 7 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, 
poz. 651, zm. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, 
poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. 
Nr 64 poz. 341, Nr 106 poz. 622, Nr 115 poz. 673, Nr 129 

poz. 732, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz. 789) Rada Gminy 
Gietrzwałd uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. W uchwale Nr X/87/2003 Rady Gminy Gietrzwałd 
z dnia 23 pa�dziernika 2003r. zmienionej uchwał�  
Nr XIII/122/2004 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 26 lutego 
2004 r. wprowadza si� nast�puj�c� zmian�:  
„skre�la si� § 2.1„. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi  
Gminy Gietrzwałd. 
 

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

 
Wiceprzewodniczacy Rady 

Józef Grzeszczuk 


