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  5) w zał�czniku Nr 42: 
 

c) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„Sołectwo jest jednostk� pomocnicz� Gminy Ełk." 

d) § 3 otrzymuje brzmienie: 
„Terenem działania sołectwa jest (s�) Sordachy, 
Koziki."; 

 
  6) w zał�czniku Nr 43: 

 
e) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Sołectwo jest jednostk� pomocnicz� Gminy Ełk." 
f) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„Terenem działania sołectwa jest (s�) Straduny."; 
 

  7) w zał�czniku Nr 46: 
 

g) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
  „Sołectwo jest jednostk� pomocnicz� Gminy Ełk."  

h) § 3 otrzymuje brzmienie: 
„Terenem działania sołectwa jest (s�) Szarejki.". 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy Ełk. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa-
Mazurskiego.  

 
Przewodnicz�ca Rady Gminy Ełk 

Mirosław �widerski 
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UCHWAŁA Nr XXXIII/180/2009 

Rady Gminy Jonkowo 

z dnia 28 wrze �nia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego wsi Jonkowo (działka Nr 3/9). 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41  
i Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954  
i Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319  
i Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2007 r. Dz. U. Nr 127,  
poz. 880) oraz 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; 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 i Nr 175, 
poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,  
poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327), Rada 
Gminy Jonkowo uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. Uchwala si� zmian� miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Jonkowo 
zatwierdzonego uchwał� Nr XXXIV/197/97 Rady Gminy 
Jonkowo z dnia 30 lipca 1997 r., ogłoszon� w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa Olszty�skiego Nr 25, poz. 339  
z 1997r., która otrzymuje nazw�: „zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi 
Jonkowo (działka Nr 3/9)”. 
 

§ 2. Zakres, granice i przedmiot planu zostały 
okre�lone uchwał� Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy 
Jonkowo z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie przyst�pienia 
do opracowania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Jonkowo. 
 

§ 3. Uchwalony plan składa si� z nast�puj�cych 
elementów podlegaj�cych opublikowaniu w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego: 
 
  1) ustale� stanowi�cych tre�� niniejszej uchwały, 
 
  2) rysunku planu w skali 1:1000 stanowi�cego zał�cznik 

Nr 1 do niniejszej uchwały, zatytułowanego: „zmiana 

miejscowego planu zagospodarowania terenu we wsi 
Jonkowo (dz.Nr 3/9). 

 
  3) rozstrzygni�cia o sposobie rozpatrzenia uwag  

do projektu planu, stanowi�cego zał�cznik Nr 2  
do niniejszej uchwały, 

 
  4) rozstrzygni�cia w sprawie zgodno�ci planu  

z ustaleniami studium, stanowi�cego zał�cznik Nr 3  
do niniejszej uchwały, 

 
  5) 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 4 do niniejszej uchwały. 

 
Rozdział I 

Przepisy wst �pne 
 

§ 4. 1. Je�eli w uchwale jest mowa wska�niku 
intensywno�ci zabudowy nale�y przez to rozumie� 
stosunek powierzchni zabudowy obiektami kubaturowymi 
do powierzchni terenu okre�lonego liniami 
rozgraniczaj�cymi. 
 

2. Okre�la si� nast�puj�ce znaczenia u�ytych w planie 
symboli i oznacze�: 
 
  1) linie rozgraniczaj�ce teren – rozdzielaj� tereny o 

ró�nym przeznaczeniu i ró�nych sposobach 
zagospodarowania, ich przebieg jest obowi�zuj�cy i 
nie mo�e ulega� zmianom w wyniku realizacji planu. 

 
  2) nieprzekraczalna linia zabudowy – oznacza lini�, której 

nie mo�e przekroczy� �aden element �ciany budynku. 
 
  3) granice opracowania planu – okre�laj� teren, na 

którym obowi�zuj� ustalenia niniejszej zmiany planu, 
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  4) symbol literowy okre�laj�ce przeznaczenie terenu 
ustalone planem – MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
Rozdział II 

Przepisy ogólne 
 

§ 5. 1. Przedmiotem ustale� niniejszego planu s�: 
 
  1) przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu 

oznaczonego symbolem i okre�lony liniami 
rozgraniczaj�cymi, 

 
  2) zasady ochrony �rodowiska i krajobrazu kulturowego, 
 
  3) sposób zagospodarowania wynikaj�cy z zasad 

ochrony dziedzictwa kulturowego, 
 
  4) zasady kształtowania zabudowy i ograniczenia w 

zagospodarowaniu terenu, 
 
  5) zasady obsługi terenu komunikacj� i infrastruktur� 

techniczn�, 
 
  6) stawki procentowe, na podstawie których ustala si� 

opłaty, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. 
 

2. Nast�puj�ce oznaczenia na rysunku planu s� 
obowi�zuj�ce: 
 
  1) granice opracowania planu, 
 
  2) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania, 
 
  3) oznaczenia przeznaczenia terenów, 
 
  4) linia zabudowy nieprzekraczalna. 
 

§ 6. Zasada kształtowania przestrzeni. 
Zasad� kształtowania przestrzeni okre�la si� poprzez 
ustalenie parametrów zabudowy oraz linii zabudowy. 
 

§ 7. Zasady ochrony �rodowiska, krajobrazu 
kulturowego oraz dziedzictwa kulturowego, zabytków i 
dóbr kultury współczesnej. 
 

1. Teren obj�ty granicami opracowania planu nie jest 
poło�ony w obszarze chronionego krajobrazu. 
 

2. Wprowadza si� zasady ochrony �rodowiska poprzez: 
 
  1) odprowadzenie �cieków komunalnych do systemu 

kanalizacji sanitarnej, 
 
  2) odprowadzenie wód opadowych do gruntu na terenie 

działki, 
 
  3) gromadzenie odpadów stałych w dostosowanych do 

tego pojemnikach na terenie działki, nast�pnie ich 
usuwanie zgodnie z zasadami okre�lonymi w gminnym 
programie gospodarki odpadami komunalnymi, 

 
  4) w zabudowie i zagospodarowaniu nale�y uwzgl�dnia� 

potrzeby w zakresie ochrony powietrza, ochrony przed 
hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi 
jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wynikaj�ce z 
przepisów odr�bnych. 

 
3. Warto�ci krajobrazowe chroni si� i kształtuje poprzez: 

 
  1) ustalenie wysoko�ci zabudowy, 
 
  2) ustalenie parametrów architektonicznych budynków z 

uwzgl�dnieniem i w nawi�zaniu do istniej�cej zabudowy. 
 

4. Teren opracowania planu nie jest obj�ty stref� 
ochrony konserwatorskiej. 
 

§ 8. Zasady obsługi terenów infrastruktur� techniczn� 
oraz komunikacj�. 
 

1. Dostawa wody z istniej�cej sieci wodoci�gowej. 
 

2. Odprowadzenie �cieków do systemu kanalizacji 
sanitarnej. Przej�ciowo dopuszcza si� odprowadzenie 
�cieków do bezodpływowego zbiornika szczelnego 
posiadaj�cego atest producenta. 
 

3. Ogrzewanie indywidualne z wykluczeniem 
technologii wysokoemisyjnych. 
 

4. Zaopatrzenie w energi� elektryczn� lini� kablow� 
podziemn� zgodnie z warunkami okre�lonymi przez 
dysponenta sieci. 
 

5. Odprowadzenie wód opadowych do gruntu na 
terenie działki. 
 

6. Obsługa komunikacyjna terenu obj�tego planem 
odbywa si� z przyległej drogi publicznej. 
 

Rozdział III 
Przepisy szczegółowe 

 
§ 9. Ustalenia dotycz�ce przeznaczenia terenu, 

parametrów i kształtowania zabudowy oraz parametrów 
zagospodarowania terenów. 

 
MN – Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
1. Zasady zagospodarowania terenu: 

 
  1) na działce mo�e by� zlokalizowany jeden budynek 

mieszkalny i jeden budynek gospodarczy lub 
gara�owo gospodarczy, 

 
  2) wska�nik intensywno�ci zabudowy nie mo�e by� 

wi�kszy ni� 0,30, 
 
  3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 40% 

powierzchni działki. 
 
  4) ogrodzenie działki o wysoko�ci do 1,80 m  

z wykluczeniem ogrodze� pełnych. 
 

2. Parametry zabudowy: 
 
  1) wysoko�� zabudowy – dwie kondygnacje nadziemne 

w tym poddasze u�ytkowe, 
 
  2) budynek przekryty dachem wielospadowym z 

symetrycznym nachyleniem głównych połaci 
dachowych o spadkach 35 – 450, 

 
  3) pokrycie dachu dachówk�, lub materiałem dachówko 

podobnym w kolorze czerwonym, 
 
  4) budynek mieszkalny usytuowany główn� kalenic� 

równolegle do osi drogi, 
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  5) wolnostoj�cy budynek gospodarczy, lub gara�owo 

gospodarczy nie mo�e by� wy�szy ni� 0,7 wysoko�ci 
budynku mieszkalnego, musi by� przekryty dachem o 
spadkach i pokryciu jak budynek mieszkalny, usytuowany 
kalenic� równolegle lub prostopadle do osi drogi. 

 
§ 10. Ustalenia dotycz�ce zasad podziału nieruchomo�ci. 

 
1. Wielko�� działki nie mo�e by� mniejsza ni� 800m2. 

 
  2. Szeroko�� działki nie mo�e by� mniejsza ni� 22m. 
 

Rozdział IV 
Przepisy ko 	cowe 

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

opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

§ 12. Zadania własne gminy – nie wyst�puj�. 
 

§ 13. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z 
ustaleniami niniejszego planu mo�e on by� u�ytkowany w 
sposób dotychczasowy. 
 

§ 14. Na terenie okre�lonym symbolem „granica 
opracowania planu” traci moc plan „wsi Jonkowo 
zatwierdzony uchwał� Nr XXXIV/197/97 Rady Gminy 
Jonkowo z dnia 30 lipca 1997 r., ogłoszon� w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa Olszty�skiego Nr 25, poz. 339 
z 1997 r. 
 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy 
Jonkowo. 
 

§ 16. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego i podlega publikacji na stronie 
internetowej Urz�du Gminy Jonkowo. 
 

Przewodnicz�cy Rady Gminy 
Leszek Domin 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXIII/180/2009 
Rady Gminy Jonkowo 
z dnia 28 wrze�nia 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXIII/180/2009 
Rady Gminy Jonkowo 
z dnia 28 wrze�nia 2009 r. 

 
Rozstrzygni�cia w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu. 
 
Nie było uwag do projektu planu. 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXXIII/180/2009 
Rady Gminy Jonkowo 
z dnia 28 wrze�nia 2009 r. 

 
Stwierdza si� zgodno�� projektu planu z ustaleniami studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Jonkowo, zatwierdzonymi uchwał� Nr XXXVII/266/2002 Rady Gminy Jonkowo z dni a29 stycznia 2002 r. 
 

 
Zał�cznik Nr 4 
do uchwały Nr XXXIII/180/2009 
Rady Gminy Jonkowo 
z dnia 28 wrze�nia 2009 r. 

 
Rozstrzygni�cia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale��  
do zada� własnych gminy oraz o sposobach ich finansowania. 
 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, nale��ce do zada� własnych gminy, nie wyst�puj�. 
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UCHWAŁA Nr XXXV/351/2009 

Rady Gminy Gietrzwałd 

z dnia 29 wrze �nia 2009 r. 

 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnyc h. 

 
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, 
poz. 115, zm. Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54,  
poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. 
Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720) po zasi�gni�ciu 
opinii Zarz�du Powiatu Olszty�skiego, Rada Gminy 
Gietrzwałd uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. Zalicza si� do kategorii dróg gminnych 
nast�puj�ce drogi: 
 
  1) działki Nr 20 o pow. 0,50 ha, Nr 239 o pow. 0,66 ha, 

Nr 226 o pow. 0,91 ha i Nr 19/2 o pow. 0,76 ha 
poło�one w obr�bie P�glity, 

 

  2) działki Nr 128 o pow. 0,54 ha i Nr 60/1 o pow. 0,67ha 
poło�one w obr�bie �ródka, 

 
  3) działk� Nr 89/1 o pow. 0,10 .ha poło�on� w obr�bie 

Guzowy Piec. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy. 
 

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

 
Przewodnicz�cy Rady 

Krzysztof Wysocki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


