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§ 27. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej s� 
bezpo�rednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i 
mog� by� przez zebranie wiejskie odwołani przed 
upływem kadencji. 

 
2. Sołtys i członkowie rady sołeckiej mog� tak�e sami 

zło�y� rezygnacj� ze swoich funkcji. Rezygnacja musi by� 
dokonana na pi�mie. 

 
3. Odwołanie z funkcji nast�puje po wysłuchaniu 

zainteresowanych osób w trybie głosowania tajnego. 
 
4. W przypadku rezygnacji, o której mowa w ust. 2 

zebranie wiejskie przyjmuje je w głosowaniu jawnym. 
 
5. Z pisemnym wnioskiem do Wójta Gminy o 

odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej mo�e 
wyst�pi� co najmniej 10 % uprawnionych do udziału w 
zebraniu wiejskim mieszka�ców. Do wniosku musi by� 

doł�czona lista zawieraj�ca nast�puj�ce rubryki - 
nazwisko i imi�, adres zamieszkania, PESEL, 
własnor�czny podpis. 

 
6. Wójt Gminy po sprawdzeniu poprawno�ci formalnej 

wniosku zwołuje zebranie wiejskie w celu 
przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania sołtysa 
i członków rady sołeckiej. 
 

ROZDZIAŁ VI 
Postanowienia ko �cowe 

 
§ 28. Zmiany statutu wprowadza si� w trybie 

przewidzianym dla jego uchwalenia. 
 

§ 29. Statut wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

 
_____________ 
* Rozstrzygni�cie nadzorcze PN.4131.133.2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r. 
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UCHWAŁA Nr V/49/2011 

Rady Gminy Grodziczno 

z dnia 25 marca 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego obrze �y jeziora Hartowiec, 

obejmuj �cego cz ��� gruntów wsi Ostaszewo. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz 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 i 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) 
oraz 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 oraz 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 z 2008 r. 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 Grodziczno uchwala, co 
nast�puje: 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Po zapoznaniu si� z prognoz� oddziaływania 

na �rodowisko oraz prognoz� skutków finansowych 
uchwalenia planu, uchwala si� zmian� miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmuj�cego cz��� 
gruntów wsi Ostaszewo, zwan� dalej planem. 

 

2. Plan obejmuje teren poło�ony w obr�bie Ostaszewo 
na obrze�ach jeziora Hartowiec, w granicach zgodnych z 
Uchwał� Rady Gminy Grodziczno Nr IV/51/07 z dnia 
2 marca 2007 roku oraz z oznaczeniami na rysunku planu. 

 
3. Plan składa si� z nast�puj�cych elementów 

podlegaj�cych uchwaleniu i opublikowaniu: 
  1) ustale� stanowi�cych tre�� niniejszej uchwały; 
  2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowi�cego zał�cznik 

nr 1 do uchwały; 
  3) stwierdzenia zgodno�ci ustale� planu ze Studium 

uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Grodziczno, stanowi�cego 
zał�cznik nr 2 do uchwały; 

  4) rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowi�cego 
zał�cznik nr 3 do uchwały; 

  5) rozstrzygni�cia sposobu realizacji oraz zasad 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, nale��cych do zada� własnych gminy, 
stanowi�cego zał�cznik nr 4 do uchwały. 

 
§ 2. Przedmiotem ustale� planu s�: 

  1) tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczone 
symbolem ML; 

  2) tereny zabudowy rekreacji indywidualnej lub zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem 
ML/MN; 

  3) tereny zieleni urz�dzonej, oznaczone symbolem ZP; 
  4) tereny dróg publicznych, oznaczone symbolem KDD; 
  5) tereny dróg wewn�trznych, oznaczone symbolem 

KDW; 
  6) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
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  7) zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego; 

  8) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej; 

  9) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegaj�cych ochronie na podstawie przepisów 
odr�bnych; 

10) zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury 
technicznej; 

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania i 
u�ytkowania terenów; 

12) zasady i warunki podziału nieruchomo�ci; 
13) stawki procentowe, b�d�ce podstaw� naliczenia opłaty 

planistycznej. 
 

§ 3. 1. Rysunek planu obowi�zuje w nast�puj�cym 
zakresie ustale�: 
  1) granic obszaru obj�tego planem; 
  2) oznaczenia przeznaczenia terenów; 
  3) linii rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania; 
  4) nieprzekraczalnych linii zabudowy; w miejscach, gdzie 

nie oznaczono nieprzekraczalnej linii zabudowy 
odległo�� od granic działki nale�y przyjmowa� zgodnie 
z przepisami odr�bnymi. 

 
2. Zasi�g terenów o zło�onych i skomplikowanych 

warunkach gruntowych, oznaczonych na rysunku planu, 
podano informacyjnie. 

3. Linie wewn�trznego podziału wskazuj� mo�liwo�� 
podziału na działki budowlane oraz ilustruj� obowi�zuj�c� 
zasad� cech geometrycznych podziału. 

 
§ 4. Ilekro� w przepisach niniejszej uchwały jest  

mowa o: 
  1) terenie elementarnym - nale�y przez to rozumie� teren 

o ustalonym przeznaczeniu wydzielony liniami 
rozgraniczaj�cymi na rysunku planu i oznaczony 
jednym symbolem; 

  2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale�y przez to 
rozumie� lini� wyznaczon� na rysunku planu, której 
nie mo�e przekroczy� zewn�trzna kraw�d� 
odpowiedniej �ciany budynku; Wyj�tek stanowi� okapy 
i gzymsy, które mog� przekroczy� j� o nie wi�cej ni� 
0,80 metra, a balkony, wykusze, galerie, tarasy, 
schody zewn�trzne, pochylnie i rampy o nie wi�cej ni� 
1,30 metra; 

  3) powierzchni terenu biologicznie czynnej - nale�y przez 
to rozumie� definicj� zawart� w przepisach odr�bnych 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie; 

  4) prostych, zło�onych b�d� skomplikowanych 
warunkach gruntowych - nale�y przez to rozumie� 
definicje zawarte w przepisach odr�bnych, 
dotycz�cych ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych; 

  5) obiektach małej architektury - nale�y przez to 
rozumie� definicj� zawart� w stosownych przepisach 
prawa budowlanego. 

 
Rozdział 2 

Przepisy szczegółowe 
 

§ 5. Ustalenia dotycz�ce ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego. 

 
1. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego okre�la si� poprzez wyznaczenie linii 
zabudowy, ustalenie parametrów i wska�ników 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów. 

 
2. W obszarze opracowania planu nie wyst�puj� 

elementy zagospodarowania przestrzennego w 
rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, które wymagaj� ochrony lub rewaloryzacji. 

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

przyrody i krajobrazu kulturowego: 
 
1. Teren obj�ty planem poło�ony jest poza obszarami 

obj�tymi prawnymi terytorialnymi formami ochrony 
przyrody. 

 
2. Zakazuje si� stosowania do celów grzewczych w 

indywidualnych systemach paliw wysokoemisyjnych 
wpływaj�cych negatywnie na jako�� powietrza. 

 
3. Nakazuje si� na terenie własnej działki gromadzenie 

odpadów komunalnych poddawanych okresowemu 
wywozowi w ramach systemu gminnego. 

 
4. Nakazuje si� w mo�liwie najwi�kszym stopniu 

pozostawienie istniej�cego drzewostanu. 
 
5. Poziom hałasu w �rodowisku dla całego terenu 

obj�tego planem nale�y przyj�� jak dla zabudowy 
mieszkalnej, stosownie do przepisów odr�bnych. 

 
§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
 
1. Na terenie opracowania planu nie wyst�puj� obiekty 

obj�te ochron� konserwatorsk� lub wymagaj�ce ochrony 
konserwatorskiej. 

 
2. Z uwagi na s�siedztwo stanowisk archeologicznych, 

nakazuje si� wstrzymanie robót ziemnych i niezwłoczne 
powiadomienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Olsztynie w przypadku odkrycia nawarstwie� 
kulturowych lub innych zabytków archeologicznych. 

 
§ 8. Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych - nie przewiduje si�. 
 
§ 9. Ustalenia dotycz�ce przeznaczenia, parametrów i 

wska�ników kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenów: 
 

Oznaczenie i 
przeznaczenie 

terenu 
elementarnego 

Ustalenia 

1ML/MN 
teren zabudowy 

rekreacji 
indywidualnej lub 

mieszkalnej 
jednorodzinnej 

1. Zezwala si� na lokalizacj� na ka�dej z działek 
budowlanych jednego wolnostoj�cego budynku 
rekreacji indywidualnej lub mieszkaniowego 
jednorodzinnego; w przypadku realizacji budynku 
gara�owego stanowi� on musi jedn� brył� z 
budynkiem rekreacji indywidualnej lub mieszkalnym 
jednorodzinnym.  
2. Dopuszcza si� lokalizowanie sieci infrastruktury 
technicznej oraz obiektów małej architektury. 
3. Nieprzekraczaln� lini� zabudowy ustala si� w 
odległo�ci 5 metrów od linii rozgraniczaj�cej drog� 
gminn� 1KDD, zgodnie z oznaczeniami na rysunku 
planu. 
4. Wysoko�� zabudowy ustala si� na dwie 
kondygnacje nadziemne z drug� kondygnacj� w 
poddaszu u�ytkowym; wysoko�� do okapu od 
poziomu terenu przy najni�ej poło�onym wej�ciu do 
budynku nie wy�ej ni� 3,50 metra; poziom 
posadowienia parteru od najwy�ej poło�onego 
poziomu terenu na obwodzie budynku nie wy�ej ni� 
0,50 metra. 
5. Dach dwuspadowy z mo�liwo�ci� wykonania okien 
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połaciowych i/lub lukarn, pokryty dachówk� 
ceramiczn� lub materiałem dachówkopodobnym w 
barwie czerwieni o k�cie nachylenia połaci 40(±5)0.  
6. Elewacj� nale�y wykona� z wykorzystaniem takich 
materiałów jak: cegła ceramiczna w barwie czerwieni, 
kamie�, drewno, tynki w pastelowych barwach. 
7. Miejsca postojowe nale�y lokalizowa� na terenie 
własnej działki w liczbie minimum dwóch stanowisk. 
8. Ogrodzenie od strony drogi o maksymalnej 
wysoko�ci 1,50 metra, nale�y wykona� z materiałów 
takich jak: kamie�, drewno i cegła ceramiczna; 
zakazuje si� wznoszenie ogrodze� pełnych oraz z 
prefabrykowanych elementów �elbetowych. 
9. Udział powierzchni biologicznie czynnej - minimum 
60 % powierzchni działki budowlanej. 
10. Maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % 
powierzchni działki budowlanej. 

2ML/MN 
teren zabudowy 

rekreacji 
indywidualnej lub 

mieszkalnej 
jednorodzinnej 

1. Adaptuje si� istniej�c� zabudow� z mo�liwo�ci� jej 
rozbudowy, nadbudowy i/lub przebudowy.  
2. Dopuszcza si� rozbiórk� istniej�cej zabudowy i 
budow� nowych budynków. 
3. Zezwala si� na lokalizacj� na ka�dej z działek 
budowlanych jednego wolnostoj�cego budynku 
rekreacji indywidualnej lub mieszkaniowego 
jednorodzinnego; w przypadku realizacji budynku 
gara�owego stanowi� on musi jedn� brył� z 
budynkiem rekreacji indywidualnej lub mieszkalnym 
jednorodzinnym.  
4. Dopuszcza si� lokalizowanie sieci infrastruktury 
technicznej oraz obiektów małej architektury. 
5. Wysoko�� zabudowy ustala si� na dwie 
kondygnacje nadziemne z drug� kondygnacj� w 
poddaszu u�ytkowym; wysoko�� do okapu od 
poziomu terenu przy najni�ej poło�onym wej�ciu do 
budynku nie wy�ej ni� 3,50 metra; poziom 
posadowienia parteru od najwy�szego poziomu 
terenu na obwodzie budynku nie wy�ej ni� 0,50 
metra. 
6. Dach dwuspadowy z mo�liwo�ci� wykonania okien 
połaciowych i/lub lukarn, pokryty dachówk� 
ceramiczn� lub materiałem dachówkopodobnym w 
barwie czerwieni o k�cie nachylenia połaci 40(±5)0.  
7. Elewacj� nale�y wykona� z wykorzystaniem takich 
materiałów jak: cegła ceramiczna w barwie czerwieni, 
kamie�, drewno, tynki w pastelowych barwach. 
8. Miejsca postojowe nale�y lokalizowa� na terenie 
własnej działki w liczbie minimum dwóch stanowisk. 
9. Ogrodzenie od strony dróg o maksymalnej 
wysoko�ci 1,50 metra, nale�y wykona� z materiałów 
takich jak: kamie�, drewno i cegła ceramiczna; 
zakazuje si� wznoszenie ogrodze� pełnych oraz z 
prefabrykowanych elementów �elbetowych. 
10. Udział powierzchni biologicznie czynnej - 
minimum 60 % powierzchni działki budowlanej. 
11. Maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % 
powierzchni działki budowlanej. 

3ML 
teren zabudowy 

rekreacji 
indywidualnej 

1. Zezwala si� na lokalizacj� na ka�dej z działek 
budowlanych jednego wolnostoj�cego budynku 
rekreacji indywidualnej. 
2. Dopuszcza si� lokalizowanie sieci infrastruktury 
technicznej oraz obiektów małej architektury. 
3. Nieprzekraczaln� lini� zabudowy ustala si� w 
odległo�ci od 5 do 7 metrów od linii rozgraniczaj�cej 
drog� wewn�trzn� zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku planu; ze wzgl�du na rozmiary działki 
budowlanej w uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza si� sytuowanie budynku w odległo�ci 
1,50 metra od granicy z s�siedni� działk� budowlan� 
lub bezpo�rednio przy granicy działki w my�l 
stosownych przepisów w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i 
ich usytuowanie. 
4. Wysoko�� zabudowy ustala si� na dwie 
kondygnacje nadziemne z drug� kondygnacj� w 
poddaszu u�ytkowym; poziom posadowienia parteru 
nie wy�ej ni� 0,30 metra od najwy�szego poziomu 
terenu na obwodzie budynku; wysoko�� �cianki 
kolankowej maksymalnie 0,80 metra. 
5. Dach dwuspadowy z mo�liwo�ci� wykonania okien 
połaciowych i/lub lukarn, pokryty dachówk� 
ceramiczn� o k�cie nachylenia połaci 40(±5)0.  
6. Elewacj� nale�y wykona� z wykorzystaniem takich 
materiałów jak: cegła ceramiczna w barwie czerwieni, 
kamie�, drewno, tynki w pastelowych barwach. 

7. Miejsca postojowe nale�y lokalizowa� na terenie 
własnej działki w liczbie minimum dwóch stanowisk. 
8. Ogrodzenie od strony drogi o maksymalnej 
wysoko�ci 1,20 metra, nale�y wykona� z materiałów 
takich jak: kamie�, drewno i cegła ceramiczna; 
zakazuje si� wznoszenie ogrodze� pełnych oraz z 
prefabrykowanych elementów �elbetowych. 
9. Udział powierzchni biologicznie czynnej - minimum 
50 % powierzchni działki budowlanej. 
10. Maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % 
powierzchni działki budowlanej.  
11. Na cz��ci terenu wyst�puj� zło�one warunki 
gruntowe, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 
w przypadku sytuowania obiektów budowlanych w tej 
cz��ci terenu, na etapie projektu budowlanego 
kategori� geotechniczn� oraz rodzaj dokumentacji 
(geotechnicznej lub geologiczno - geotechnicznej) 
nale�y ustala� zgodnie z przepisami odr�bnymi w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych. 
12. Na cz��ci terenu wyst�puj� skomplikowane 
warunki gruntowe, zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku planu; zakazuje si� wznoszenia budynków i 
budowli; t� cz��� terenu nale�y zagospodarowa� 
zieleni� zapewniaj�c� stabilizacj� zbocza oraz 
umo�liwi� swobodny odpływ wód opadowych; 

4ZP, 5ZP 
teren zieleni 
urz�dzonej 

1. Zakazuje si� wznoszenia obiektów budowlanych w 
rozumieniu wła�ciwych przepisów budowlanych za 
wyj�tkiem obiektów małej architektury i infrastruktury 
technicznej. 
2. Teren nale�y zagospodarowa� zieleni� 
zró�nicowan� gatunkowo. 

1KDD 
teren drogi gminnej 

1. Projektowana droga dojazdowa o nawierzchni 
bitumicznej z odwodnieniem powierzchniowym. 
2. Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych -  
10,00 metrów. 
3. Dopuszcza si� lokalizacj� sieci infrastruktury 
technicznej. 

2KDW 
teren drogi 

wewn�trznej 

1. Droga wewn�trzna poprowadzona �ladem 
istniej�cej drogi wewn�trznej. 
2. Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych - zgodnie z 
obecnym podziałem geodezyjnym. 
3. Nawierzchni� nale�y utwardzi� i wykona� z 
materiałów przepuszczalnych. 
4. Zakazuje si� utwardzania nawierzchni �u�lem. 
5. Dopuszcza si� lokalizacj� sieci infrastruktury 
technicznej. 

3KDW 
teren drogi 

wewn�trznej 

1. Teren na poszerzenie istniej�cej drogi 
wewn�trznej. 
2. Nawierzchni� nale�y utwardzi� i wykona� z 
materiałów przepuszczalnych. 
3. Zakazuje si� utwardzania nawierzchni �u�lem. 
4. Dopuszcza si� lokalizacj� sieci infrastruktury 
technicznej. 

4KDW 
teren drogi 

wewn�trznej 

1. Projektowana droga wewn�trzna. 
2. Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych - 8 metrów. 
3. Nawierzchni� nale�y utwardzi� i wykona� z 
materiałów przepuszczalnych. 
4. Zakazuje si� utwardzania nawierzchni �u�lem. 
5. Dopuszcza si� lokalizacj� sieci infrastruktury 
technicznej. 

 
§ 10. Ustalenia dotycz�ce granic i sposobu 

zagospodarowania terenów podlegaj�cych ochronie na 
podstawie przepisów odr�bnych: 

 
1. Według opracowania ekofizjograficznego na terenie 

obj�tym planem wyst�puj� obszary zagro�one osuwaniem 
si� mas ziemnych (tereny o skomplikowanych warunkach 
gruntowych); zasady zagospodarowania tej cz��ci terenu 
okre�lono w § 9 w ustaleniach szczegółowych dla 
poszczególnych terenów elementarnych. 

 
2. Na terenie obj�tym planem nie wyst�puj� 

udokumentowane geologicznie zło�a kopalin, 
ewidencjonowane w Krajowym Bilansie Zasobów. 

 
3. Na terenie obj�tym planem nie wyst�puj� obszary 

nara�one na niebezpiecze�stwo powodzi. 
 



2BE�DDE$�3�B4C����
5�0��6CB��F�5F��E7�$�8+FB���$E�'������"�� � @�B��))��
�

8��A!��8

§ 11. Ustalenia dotycz�ce zasad i warunków podziału 
nieruchomo�ci. 

 
1. Ustala si� nast�puj�ce parametry nowo 

wydzielonych działek budowlanych na terenie 
elementarnym 1ML/MN: 
  1) powierzchnia jednej działki nie mniejsza ni� 900 m2; 
  2) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego 900 (±50). 
 

2. Ustala si� nast�puj�ce parametry nowo 
wydzielonych działek budowlanych na terenie 
elementarnym 2ML/MN: 
  1) powierzchnia jednej działki nie mniejsza ni� 450 m2; 
  2) front działki - minimum 18,00 m. 
 

3. Ustalone w ust. 1 i 2 parametry nie dotycz� działek 
istniej�cych. 

 
4. Dla terenu elementarnego 3ML parametrów działek 

budowlanych nie ustala si�; podział nieruchomo�ci mo�e 
nast�pi� na podstawie przepisów odr�bnych. 

 
5. Dopuszcza si� zmniejszenie ilo�ci działek 

budowlanych poprzez ich ł�czenie, przy zachowaniu 
zasad okre�lonych w § 9 jak dla pojedynczej działki 
budowlanej. 

 
§ 12. Ustalenia dotycz�ce zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 

 
1. Obsługa komunikacyjna działek bezpo�rednio z 

istniej�cych lub projektowanych dróg gminnych oraz 
poprzez drogi wewn�trzne. 

 
2. Zaopatrzenie w wod� z istniej�cej gminnej sieci 

wodoci�gowej. 
 
3. Odprowadzenie nieczysto�ci ciekłych do sieci 

kanalizacji sanitarnej w ramach systemu gminnego; do 
czasu stworzenia technicznych mo�liwo�ci przył�czenia 
do sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza si� 
odprowadzenie nieczysto�ci ciekłych do atestowanych 
indywidualnych bezodpływowych zbiorników z 
obowi�zkiem udokumentowanego odbioru przez 
wyspecjalizowane przedsi�biorstwo; nakazuje si� 
bezwzgl�dne przył�czenie do sieci po jej wybudowaniu. 

 
4. Zaopatrzenie w energi� elektryczn� z istniej�cych 

�ródeł, zgodnie z warunkami dysponenta sieci; 
rozprowadzenie energii elektrycznej liniami kablowymi w 
ci�gach komunikacyjnych do projektowanych budynków 
przez szafki kablowo - pomiarowe zlokalizowane w 
ogrodzeniach działek. 

 
5. 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�. 

 
6. W przypadku kolizji istniej�cych sieci z 

projektowanym zagospodarowaniem terenu, nale�y je 

przebudowa� na warunkach i w uzgodnieniu z wła�ciwym 
dysponentem sieci. 

 
7. Zaopatrzenie w ciepło ze �ródeł indywidualnych, 

zgodnie z § 6 ust. 3. 
 
8. Wody opadowe nale�y odprowadza� na teren 

własnej działki. 
 
9. Uzyskanie warunków technicznych od dysponentów 

sieci nast�pi na etapie projektu budowlanego. 
 
§ 13. Ustalenia dotycz�ce sposobu i terminu 

tymczasowego zagospodarowania i u�ytkowania terenów: 
 
1. Teren obj�ty planem do czasu jego 

zagospodarowania zgodnego z przeznaczeniem, mo�e 
by� wykorzystywany w sposób dotychczasowy. 

 
2. Do czasu rozpocz�cia procesu inwestycyjnego 

zgodnego z przeznaczeniem okre�lonym w planie 
zakazuje si� wznoszenia tymczasowych obiektów 
budowlanych. 

 
§ 14. Ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczeniu 

opłaty planistycznej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 
wysoko�ci 30 %. 
 

Rozdział 3 
Przepisy ko �cowe 

 
§ 15. Kwestie nie uj�te ustaleniami niniejszej uchwały 

reguluj� stosowne przepisy odr�bne. 
 
§ 16. W granicach opracowania planu inwestycji z 

zakresu infrastruktury technicznej, nale��cych do zada� 
własnych gminy nie przewiduje si�. 

 
§ 17. Inwestycj� celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest droga 
gminna. 

 
§ 18. Trac� moc ustalenia i rysunek miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obrze�y jeziora 
Hartowiec, obejmuj�cego cz��� gruntów wsi Ostaszewo, z 
przeznaczeniem ich na cele usług turystyki, rekreacji i 
wypoczynku, z indywidualn� zabudowa letniskow� i 
mieszkaniow�, zatwierdzony uchwał� Rady Gminy 
Grodziczno Nr XV/143/04 z dnia 27 maja 2004 r. 
ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Warmi�sko-Mazurskiego z 
2004 r. Nr 105, poz. 1301 odnosz�ce si� do terenu w 
granicach zgodnych z zał�cznikiem graficznym do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 19. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy 

Grodziczno. 
 
§ 20. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 

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

Przewodnicz�ca Rady Gminy  
Irena Gorczy�ska 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr V/49/2011 
Rady Gminy Grodziczno 
z dnia 25 marca 2011 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr V/49/2011 
Rady Gminy Grodziczno 
z dnia 25 marca 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrze�y jeziora Hartowiec, 
obejmuj�cego cz��� gruntów wsi Ostaszewo. 
 

Stwierdzenie zgodno �ci ustale � zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrz ennego obrze �y jeziora 
Hartowiec, obejmuj �cego cz ��� gruntów wsi Ostaszewo ze Studium uwarunkowa � i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Grodziczno 
 

W zwi�zku z 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 ze zmianami) stwierdza si�, �e rozwi�zania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrze�y jeziora Hartowiec, obejmuj�cego cz��� gruntów wsi Ostaszewo, zgodne s� z ustaleniami Studium 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodziczno. 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr V/49/2011 
Rady Gminy Grodziczno 
z dnia 25 marca 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrze�y jeziora Hartowiec, 
obejmuj�cego cz��� gruntów wsi Ostaszewo. 
 

Rozstrzygni �cie o sposobie rozpatrzenie uwag do projektu planu 
 

Do projektu w/w planu nie wniesiono �adnych uwag. W zwi�zku z tym rozstrzygni�cie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), nie ma 
zastosowania. 
 

Zał�cznik Nr 4 
do uchwały Nr V/49/2011 
Rady Gminy Grodziczno 
z dnia 25 marca 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrze�y jeziora Hartowiec, 
obejmuj�cego cz��� gruntów wsi Ostaszewo. 
 

Rozstrzygni �cie sposobu realizacji oraz zasady finansowania inw estycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
nale��cych do zada � własnych gminy 

 
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 zmian� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrze�y 
jeziora Hartowiec, obejmuj�cego cz��� gruntów wsi Ostaszewo. 
 
 
 

882 

ROZSTRZYGNI	CIE NADZORCZE 

Wojewody Warmi �sko-Mazurskiego 

PN.4131.117.2011 

z dnia 21 kwietnia 2011 r. 

 

Działaj�c  na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. 2001, Nr 142, 
poz. 1591 z pó�niejszymi zmianami) stwierdzam niewa�no�� uchwały Nr V/31/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 25 marca 
2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Boleszyn w cz��ci obejmuj�cej § 14 ust. 1 pkt 5 lit. b) i lit. d). 
 

UZASADNIENIE 
 

Uchwał�, o której mowa na wst�pie, Rada Gminy Grodziczno, powołuj�c si� na art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz�dzie gminnym podj�ła uchwał� w sprawie nadania Statutu Sołectwu Boleszyn. 

W § 14 uchwały Rada okre�liła kompetencje sołtysa. Z zawartej w nim regulacji wynika, �e sołtys wykonuje czynno�ci z 
zakresu administracji publicznej, m. in. dokonuje poboru w drodze inkasa podatków i opłat oraz poboru innych nale�no�ci 


