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UCHWAŁA Nr XXX/165/09 

Rady Gminy Jedwabno 

z dnia 21 wrze �nia 2009 r. 

 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Jedwabno. 

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 
2001 roku Nr 142, poz. 1591, zm. 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; zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568; zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203; zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457; zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 
128, Nr 181, poz. 1337; zm. Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; zm. Dz. U. z 
2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; zm. Dz. U. z 
2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy Jedwabno uchwala, 
co nast�puje: 

 
§ 1. W zał�czniku Nr 3 do Statutu Gminy Jedwabno 

stanowi�cego zał�cznik do uchwały Nr XXIV/208/2002 
Rady Gminy Jedwabno z dnia 10.10.2002 roku 
zmienionego uchwałami: Nr XIV/86/04 Rady Gminy 
Jedwabno z dnia 16. 09. 2004 r., Nr XIV/79/08 Rady 
Gminy Jedwabno z dnia 30.01.2008 r., Nr XIX/108/08 

Rady Gminy Jedwabno z dnia 03.07.2008 r. wprowadza 
si� nast�puj�ce zmiany : 
 
  1) W § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 23 ust. 3. Przebieg sesji jest nagrywany na 
elektronicznych no�nikach informacji”, 

 
  2) § 23 dodaje si� ust. 3a: 

„§ 23 ust. 3a. Elektroniczne no�niki informacji o 
których mowa w ust. 3 stanowi� zał�cznik do 
protokołu.”. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od 

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

Przewodnicz�ca Rady Gminy Jedwabno 
Maria Pyrzanowska 
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UCHWAŁA Nr XXX/168/09 

Rady Gminy Jedwabno 

z dnia 21 wrze �nia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego gminy Jedwabno 

w obr �bie geodezyjnym Narty. 

 

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 17, poz. 128, Nr 175, 
poz. 1457, 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 z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420) 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 i z 2007 r. Nr 127, poz. 
880 z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 z 
2009 r. Nr 220, poz. 1413), zwanej dalej ustaw�, Rada 
Gminy Jedwabno uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1. 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego gminy Jedwabno w obr�bie geodezyjnym 
Narty, zwany dalej planem. 

 
2. Granice planu zostały okre�lone na podstawie 

uchwały Nr XXV/161/06 Rady Gminy Jedwabno z dnia 28 
czerwca 2006 r. w sprawie przyst�pienia do sporz�dzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Jedwabno w obr�bie geodezyjnym Narty. 

 
3. Plan jest aktem prawa miejscowego. 
 
4. Teren posiada zgod� na zmian� przeznaczenia 

gruntów rolnych na cele nierolnicze i niele�ne. 
 

Rozdział I 
USTALENIA WST�PNE 

 
§ 2. Uchwalony plan składa si� z: 

 
- cz��ci tekstowej planu - ustale�, stanowi�cych tre�� 

niniejszej uchwały, 
 
- cz��ci graficznej planu - rysunku planu w skali 

1:1000, stanowi�cego Zał�cznik Nr 1 do niniejszej 
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uchwały, zatytułowany: „Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego gminy Jedwabno 
w obr�bie geodezyjnym Narty. Rysunek planu w 
skali 1:1000”, 

 
- rozstrzygni�� wymaganych przepisami art. 20 ust. 1 

stanowi�cych Zał�cznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. 1. Ilekro� w uchwale lub w oznaczeniach na 
rysunku planu jest mowa o: 
 
  1) granicach opracowania - rozumie si� przez to 

okre�lenie obszaru, na którym obowi�zuj� ustalenia 
niniejszego planu; 

 
  2) obszarze planu miejscowego - rozumie si� przez to 

cały obszar obj�ty niniejszym planem; 
 
  3) budynku rekreacji indywidualnej - rozumie si� przez to 

budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku 
rodzinnego; 

 
  4) kondygnacji - rozumie si� przez to kondygnacj� 

nadziemn�, której nie mniej ni� połowa wysoko�ci w 
�wietle, co najmniej z jednej strony budynku, znajduje 
si� powy�ej poziomu projektowanego lub urz�dzonego 
terenu, a tak�e ka�d� usytuowan� nad ni� 
kondygnacj�; 

 
  5) liniach rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym 

przeznaczeniu lub ró�nych zasadach 
zagospodarowania - rozumie si� przez to linie 
rozdzielaj�ce tereny o ró�nych ustaleniach; 

 
  6) liniach podziału wewn�trznego terenów o tym samym 

przeznaczeniu - rozumie si� przez to granice działek 
zabudowy rekreacji indywidualnej; 

 
  7) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - rozumie si� 

przez to linie, poza którymi nie mo�na sytuowa� 
obiektów kubaturowych, zakaz nie dotyczy 
przekroczenia tej linii przez takie elementy budynku 
jak tarasy, przedsionki, schody, pochylnie itp.; 

 
  8) powierzchni biologicznie czynnej - rozumie si� przez to 

grunt rodzimy pokryty ro�linno�ci� oraz wod� 
powierzchniow� na działce rekreacji indywidualnej, a 
tak�e 50 % sumy nawierzchni tarasów i stropodachów 
urz�dzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na 
podło�u zapewniaj�cym ich naturaln� wegetacj�, o 
powierzchni nie mniejszej ni� 10 m2. 

 
2. Rysunek planu obowi�zuje w nast�puj�cym 

zakresie ustale� planu: 
 
  1) przebiegu granic opracowania, 
 
  2) przebiegu linii rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym 

przeznaczeniu lub ró�nych zasadach 
zagospodarowania, 

 
  3) przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy (w 

miejscach, gdzie nie oznaczono nieprzekraczalnych 
linii zabudowy odległo�ci od granicy działki nale�y 
przyjmowa� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami), 

 
  4) przebiegu linii okre�laj�cych zasady podziału terenu 

na działki zabudowy rekreacji indywidualnej, 
 

  5) okre�lenia przeznaczenia terenów na cele: ML - 
zabudowy rekreacji indywidualnej; ZR - zieleni 
rekreacyjnej w granicach projektowanych działek 
rekreacji indywidualnej; KDW - ulicy wewn�trznej; Kpd 
- ci�gu pieszo-jezdnego, 

 
  6) przebieg linii wymienionych w ust. 2 pkt 2-3 mo�e by� 

zmieniony tylko w niewielkim zakresie - dopuszczalne 
s� uzasadnione, drobne korekty w wyniku kolejnych 
faz realizacji planu miejscowego np. podczas 
geodezyjnego wynoszenia podziałów na grunt, 

 
  7) przebieg linii wymienionych w ust. 2 pkt 4 mo�e ulec 

zmianie, o ile zachowane zostan� zasady podziału 
wymienione w § 9 Rozdz. III Ustalenia szczegółowe 
dotycz�ce poszczególnych terenów obj�tych planem. 

 
Rozdział II 

USTALENIA OGÓLNE 
DOTYCZ�CE CAŁEGO OBSZARU OBJ �TEGO 

PLANEM 
 

§ 4. Ustalenia dotycz�ce przeznaczenia terenów i 
lokalizacji inwestycji celu publicznego o których mowa w 
przepisach art. 4 ust. 1 ustawy: 
 

1. Ustala si� nast�puj�ce przeznaczenie terenów 
oznaczonych na rysunku planu: 
 

L.p. Oznaczenie 
terenu 

Przeznaczenie terenu 

1. ML Tereny zabudowy rekreacji indywidualnej 
2. ZR Tereny zieleni rekreacyjnej w granicach 

projektowanych działek rekreacji indywidualnej 
3. KDW Teren ulicy wewn�trznej 
4. Kdp Teren ci�gu pieszo-jezdnego 

 
2. W granicach planu nie ustala si� lokalizacji 

inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisów art. 2 
pkt 5 ustawy. 

 
§ 5. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego: 
 
  1) zakazuje si� wznoszenia budynków poza terenami 

wyznaczonymi na rysunku planu, 
  2) w granicach jednej, wyznaczonej geodezyjnie działki 

rekreacji indywidualnej, na terenie przeznaczonym na 
rysunku planu pod zabudow� mo�e by� usytuowany 
wył�cznie jeden budynek rekreacji indywidualnej, 

  3) ze wzgl�du na ekspozycj� terenu nakazuje si� 
szczególnie staranne kształtowanie architektury 
nowych obiektów w celu zminimalizowania 
negatywnych skutków ingerencji nowej zabudowy w 
krajobraz, 

  4) nowa zabudowa skal� i form� winna harmonizowa� z 
otoczeniem i krajobrazem oraz nawi�zywa� do 
istotnych cech tradycyjnej (historycznej) architektury 
regionalnej, w elewacjach i pokryciach dachów zaleca 
si� stosowa� naturalne, tradycyjne materiały lokalne. 
Szczegółowe warunki zabudowy zawarto w 
ustaleniach szczegółowych, 

  5) od strony ulic i dróg nakazuje si� utrzymanie 
jednolitego charakteru ogrodze�. Ogrodzenia nie 
wy�sze ni� 1,60 m, wykonane w charakterze płotów 
zagród wiejskich z u�yciem tradycyjnych materiałów 
wyko�czeniowych - drewna, cegły, kamienia. 
Stosowanie siatki mo�liwe jest jedynie przy 
jednoczesnym wprowadzeniu �ywopłotów wzdłu� tych 
ogrodze�. Zabrania si� stosowania ogrodze� pełnych 
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oraz wykonanych z �elbetowych elementów 
prefabrykowanych. 

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

przyrody i krajobrazu kulturowego: 
 
  1) obszar planu znajduje si� w granicach „Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-
Ramuckiej” powołanego Rozporz�dzeniem Wojewody 
Warmi�sko-Mazurskiego Nr 21 z dnia 14 kwietnia 2003 r. 
w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego 
krajobrazu na terenie województwa warmi�sko-
mazurskiego (Dziennik Urz�dowy Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego Nr 52 z 2003 r. poz. 725) oraz 
obszarów Natura 2000, zgodnie z Rozporz�dzeniem 
Ministra �rodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie 
obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pod 
nazw� „Puszcza Napiwodzko-Ramucka” (D. U. Nr 229 z 
2004 r. poz. 2313 z pó�n. zm.), 

  2) wszelkie działania inwestycyjne musz� zapobiega� 
erozji gleby. Nakazuje si� zachowanie w 
maksymalnym stopniu istniej�cego ukształtowania 
terenu, 

  3) obowi�zuje zakaz wydobycia i eksploatacji 
jakichkolwiek surowców naturalnych, 

  4) obowi�zuje zakaz lokalizacji jakichkolwiek obiektów 
przemysłowych, 

  5) obowi�zuje zakaz usuwania zadrzewie� poza 
przypadkami uzasadnionymi, uzgodnionymi z 
odpowiednimi słu�bami, 

  6) przy zagospodarowaniu obszaru nale�y zapewni� 
docelowe kompleksowe rozwi�zanie spraw gospodarki 
wodno-�ciekowej w celu unikni�cia zagro�e� dla 
�rodowiska, 

  7) obowi�zuje zakaz realizacji przedsi�wzi�� mog�cych 
znacz�co oddziaływa� na �rodowisko w rozumieniu 
aktualnie obowi�zuj�cych przepisów dotycz�cych 
ochrony �rodowiska. 

 
§ 7. Ustalenia dotycz�ce zasad budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej. 
 

1. Komunikacja. 
 
  1) obsługa komunikacyjna terenu z drogi gminnej 

poprzez projektowan� ulic� oraz ci�g pieszo-jezdny. 
Lokalizacja miejsc postojowych w granicach własnych 
działek, 

  2) zasady przebiegu projektowanych ulic okre�la rysunek 
planu, stanowi�cy zał�cznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

  3) ulice o szeroko�ci pasa drogowego 10,0 m oraz 
szeroko�ci jezdni zgodnie z przepisami odr�bnymi. 

 
2. Infrastruktura techniczna. Ustala si� generaln� 

zasad� prowadzenia sieci oraz niezb�dnych urz�dze� 
infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj�cych ulic, 
dróg i ci�gu pieszo-jezdnego. W razie uzasadnionej 
potrzeby, sieci infrastruktury technicznej mo�na sytuowa� 
poza w/w liniami rozgraniczaj�cymi oraz wydziela� 
dodatkowe tereny pod te sieci. Na obszarze obj�tym 
planem dopuszcza si� lokalizacj� urz�dze� typu: 
przepompownie �cieków, stacje transformatorowe, itp., 
zgodnie z wła�ciwymi normami, przepisami technicznymi i 
budowlanymi, bez konieczno�ci zmiany niniejszego planu 
miejscowego: 
 
  1) zaopatrzenie w wod� - docelowo, poprzez 

projektowan� sie� wodoci�gow� rozdzielcz� 
prowadzon� w pasie drogowym, wyposa�on� w 
hydranty przeciwpo�arowe; do czasu wybudowania 

wodoci�gu dopuszcza si� tymczasowe uj�cia własne, 
które winny spełnia� wymogi higieniczno-sanitarne, 

  2) odprowadzenie �cieków poprzez projektowan� sie� 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej do 
istniej�cej oczyszczalni �cieków w Jedwabnie, 

  3) odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo i 
do dołów chłonnych na poszczególnych działkach, 

  4) zasilanie w energi� elektryczn� z istniej�cych i 
projektowanych stacji transformatorowych, zgodnie z 
warunkami z ZE Olsztyn, Rejon Energetyczny 
Szczytno, 

  5) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych �ródeł ciepła 
stosownie do wymaganych przepisami odr�bnymi 
pozwole� wła�ciwych organów. Zaleca si� stosowanie 
niskoemisyjnych �ródeł ogrzewania, 

  6) gromadzenie odpadów stałych w kontenerach 
usytuowanych na działce z zapewnieniem ich 
wywo�enia, stosownie do przepisów odr�bnych. 

 
3. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 

technicznej. 
Realizacja ustale� niniejszego planu nie obejmuje 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale��cych 
do zada� własnych gminy, o których mowa w przepisach 
art. 20 ust. 1 ustawy. 
 

Rozdział III 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

DOTYCZ�CE POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW 
OBJ�TYCH PLANEM 

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

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
oznaczonych na rysunku planu: 
 

L.p. 
Oznaczenie 

terenu Ustalenia 

1. ML Tereny zabudowy rekreacji indywidualnej: 
  a) zabudowa wolnostoj�ca w formie wiejskiej zabudowy 

zagrodowej, która skal� i form� winna harmonizowa� z 
otoczeniem i krajobrazem oraz nawi�zywa� do 
istotnych cech architektury regionalnej, 

  b) w elewacjach nale�y stosowa� naturalne, tradycyjne 
materiały wyko�czeniowe - drewno, cegł�, kamie�. 
Tynki - o wygl�dzie tynków tradycyjnych, wyklucza si� 
okładziny elewacyjne typu siding, 

  c) maksymalna ilo�� kondygnacji - dwie, w tym 
kondygnacja (druga) w postaci u�ytkowego poddasza 
pod dachem stromym (wysokim), 

  d) maksymalna wysoko�� górnej kraw�dzi elewacji 
frontowej 3,0 - 3,50 m, 

  e) poziom posadowienia najni�szej kondygnacji u�ytkowej 
(parteru) nie wy�ej ni� 30 cm w odniesieniu do 
najwy�szego punktu projektowanego poziomu terenu 
na linii odpowiedniej elewacji, 

  f) dach stromy (wysoki) kryty dachówk� ceramiczn� w 
kolorze naturalnym lub ognioodporn� trzcin�: 

    - k�t nachylenia połaci dachowych w przedziale 380 - 
450, 

    - wysoko�� gł. kalenicy - odpowiednio do geometrii 
nachylenia połaci dachowych, 

    - układ połaci dachowych - dwu lub wielospadowy, 
  g) maksymalny wska�nik powierzchni zabudowy w 

stosunku do powierzchni terenu zabudowy (ML) 0,25, 
  h) minimalny wska�nik powierzchni biologicznie czynnej w 

stosunku do powierzchni terenu zabudowy (ML) 0,65, 
  i) w obr�bie ka�dego z budynków dopuszcza si� 

sytuowanie budynków gospodarczych i innych 
obiektów, jak zadaszenia i podcienie. Warunkiem 
lokalizacji tych obiektów jest: 

    - dostosowanie do charakteru i wymaga� u�ytkowania 
podstawowego, 

    - zamkni�cie si� zabudowy w jeden zespół grupuj�cy 
wszystkie obiekty, 

    - zakaz wznoszenia obiektów jako wolnostoj�ce, 
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2. ZR Tereny zieleni rekreacyjnej: 
  a) stanowi� obszar istniej�cej zieleni naturalnej i 

projektowanej w granicach działek rekreacji 
indywidualnej, 

  b) obowi�zuje zakaz zabudowy kubaturowej, 
  c) dopuszcza si� zró�nicowane formy zieleni urz�dzonej. 

Zaleca si� ziele� iglast�, zachowuj�c� walory widokowe 
przez cały rok. 

Warunki gruntowe okre�la si� jako zło�one, ze wzgl�du na 
tendencje do płytkiego zalegania wody gruntowej i mo�liwe 
lokalnie zaleganie gruntów słabszych. Tendencje do 
wyst�powania inwersji klimatycznych i mgieł. 
Istniej�cy na tym terenie fragment zarastaj�cego oczka 
wodnego podlega ochronie przed likwidacj� z tytułu 
poło�enia na obszarze chronionego krajobrazu. 

3. KDW Teren ulicy wewn �trznej  - w obr�bie linii 
rozgraniczaj�cych obowi�zuje: 

  a) klasyfikacja funkcjonalno-techniczna, przebieg i 
szeroko�� pasa drogowego, 

  b) zakaz realizacji obiektów budowlanych, z wyj�tkiem 
sieci i urz�dze� uzbrojenia terenu w zakresie: wody, 
kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyki, telekomunikacji 
itp. pod warunkiem nienaruszania wymaga� 
okre�lonych w odr�bnych przepisach dotycz�cych ulic, 

  c) zakaz stosowania �u�la i gruzu budowlanego dla 
nawierzchni pieszych i jezdnych w rozwi�zaniach 
tymczasowych i docelowych. 

4. Kdp Teren ci �gu pieszo-jezdnego  o szeroko�ci 5,0 m w 
liniach rozgraniczaj�cych, pozostałe ustalenia jak na ter. 
ozn. symb. KDW, lit. b) i c) 

 
§ 9. Ustalenia dotycz�ce szczegółowych zasad i 

warunków scalania i podziału nieruchomo�ci obj�tych 
planem. 
 

1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomo�ci obj�tych zmian� planu okre�la rysunek 
planu stanowi�cy zał�cznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
2. Nale�y scali� tereny oznaczone na rysunku planu i 

przeprowadzi� powtórny podział. 
 
3. Dopuszcza si� inny podział na działki zabudowy 

rekreacyjnej indywidualnej przy zachowaniu 
nast�puj�cych zasad i warunków: 
 
  a) front działki nie mo�e by� mniejszy ni� 40,0 m, 
 
  b) granice działek, w stosunku do osi dróg nie mog� 

odbiega� od k�ta prostego o wi�cej ni� 150, 
 
  c) powierzchnia jednej działki nie mo�e by� mniejsza ni� 

1600 m2. 
 

Rozdział IV 
Ustalenia ko �cowe 

 
§ 10. Na obszarze obj�tym planem, zgodnie z art. 113 

ust. 2, w zwi�zku z przepisami art. 114 ustawy Prawo 
ochrony �rodowiska wskazuje si� tereny zabudowy 
rekreacji indywidualnej (ML) nale��ce do terenów 
przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
podlegaj�ce ograniczeniom dopuszczalnego poziomu 
hałasu z tytułu przepisów ochrony �rodowiska. 

 
§ 11. Przepis art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy, dotycz�cy 

obowi�zkowego okre�lenia zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - 
nie ma zastosowania w ustaleniach niniejszego planu 
miejscowego. 

 
§ 12. Przepis art. 15 ust. 2 pkt 5 ustawy, dotycz�cy 

obowi�zkowego okre�lenia wymaga� wynikaj�cych z 
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - nie ma 
zastosowania w ustaleniach niniejszego planu. 

 
§ 13. Przepis art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy dotycz�cy 

obowi�zkowego okre�lenia granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj�cych 
ochronie, ustalonych na podstawie odr�bnych przepisów, 
w tym terenów górniczych a tak�e nara�onych na 
niebezpiecze�stwo powodzi oraz zagro�onych osuwaniem 
si� mas ziemnych - nie ma zastosowania w ustaleniach 
niniejszego planu. 

 
§ 14. Przepis art. 15 ust. 2 pkt 9 ustawy, dotycz�cy 

obowi�zkowego okre�lenia szczególnych warunków 
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
u�ytkowaniu, w tym zakazu zabudowy - nie ma 
zastosowania w ustaleniach niniejszego planu. 

 
§ 15. Ustalenia dotycz�ce sposobów i terminów 

tymczasowego zagospodarowania, urz�dzania i 
u�ytkowania terenów: 

 
1. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z 

planem utrzymuje si� dotychczasowe u�ytkowanie terenu. 
 
2. Wprowadza si� zakaz lokalizowania tymczasowego 

zagospodarowania terenu. 
 
3. Wprowadza si� zakaz sytuowania tymczasowych 

obiektów budowlanych z wyj�tkiem zaplecza budowy na 
czas jej trwania. 
 

§ 16. Ustalenia dotycz�ce wysoko�ci stawek 
procentowych stanowi�cych podstaw� do okre�lania 
opłaty o której mowa w art. 36 ust. 4: 
 

L.p. 
Teren oznaczony na rysunku 

planu symbolem 
Wysoko�� 

procentowa stawki 
1. ML 30 
2. ZR 30 
3. KDW 30 
4. Kdp 30 

 
§ 17. Nieustalone w planie warunki zabudowy i 

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

§ 18. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy 
Jedwabno. 
 

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

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

 
Przewodnicz�ca Rady Gminy 

Maria Pyrzanowska 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXX/168/09 
Rady Gminy Jedwabno 
z dnia 21 wrze�nia 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXX/168/09 
Rady Gminy Jedwabno 
z dnia 21 wrze�nia 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 z2006 r. Nr 
45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 i z 2007 r. Nr 127, poz. 880) Rada Gminy Jedwabno postanawia, co nast�puje: ' 

 
1. Stwierdza si� zgodno�� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedwabno w obr�bie 

geodezyjnym Narty z ustaleniami „Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedwabno" 
uchwalonym uchwał� Nr XIII/95/2000 Rady Gminy Jedwabno z dnia 27 czerwca 2000 r. 

 
2. Do projektu planu miejscowego nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy. 
 
3. Realizacja ustale� planu miejscowego nie obejmuje inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale��cych do zada� 

własnych gminy. 
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UCHWAŁA Nr XLIV/315/09 

Rady Miejskiej w Barczewie 

z dnia 28 wrze �nia 2009 r. 

 

w sprawie zmiany Statutu Zakładu Budynków Komunalnyc h w Barczewie. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 
2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. 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; Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 
2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 
2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Miejska uchwala, co 
nast�puje: 

 
§ 1. W statucie Zakładu Budynków Komunalnych 

w Barczewie stanowi�cym zał�cznik do uchwały 
Nr XVIII)129)03 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 
29 grudnia 2003 r. wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 

 
  1) w § 18 dodaje si� ust. 4 w brzmieniu: 

 
„4. Dochodami własnymi Zakładu s� w szczególno�ci: 
 
  1) opłaty z czynszów za lokale komunalne, w tym: 

mieszkalne i u�ytkowe, 
 
  2) i inne dochody uzyskiwane z działalno�ci Zakładu, 

o której mowa w § 9. 
 

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

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej 
El�bieta Zacharewicz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


