
E�	�BB	��D��,�A�F�
=A)��6����C�=C�(	.��A@3C�����	��A�����C�� � "A���%:��	�%:%�
�

@���:/�@

Cz��	 IV. 
Zadania i obowi �zki pracowników MZOiZ. 

 
§ 13. Zadania i obowi�zki pracowników okre�la 

dyrektor MZOiZ w zakresach czynno�ci. 
 
§ 14. 1. Dyrektorzy jednostek oraz pozostali 

pracownicy MZOiZ zobowi�zani s� do: 
 
  1) znajomo�ci przepisów prawnych dotycz�cych 

przedmiotu powierzonych obowi�zków i spraw, 
 
  2) znajomo�ci obowi�zuj�cej instrukcji kancelaryjnej 

i obiegu dokumentów, 
 
  3) przestrzegania norm kodeksu post�powania 

administracyjnego oraz ustawy samorz�dowej, 
 
  4) przestrzeganie tajemnicy pa�stwowej, słu�bowej, oraz 

ochrony danych zgodnie z ustaw� z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, 
poz. 883 ze zm.), 

 

  5) przestrzegania dyscypliny pracy i  zasad 
usprawiedliwiania nieobecno�ci w pracy, 

 
  6) nale�ytego ewidencjonowania prowadzonych spraw 

oraz pełnego ich dokumentowania, dokładnego 
wykonywania polece� przeło�onego. 

 
Cz��	 V 

Postanowienia ko �cowe. 
 

§ 15. Szczegółowy zakres działania i struktur� 
organizacyjn� MZOiZ okre�li Regulamin Organizacyjny 
Miejskiego Zespołu O�wiaty i Zdrowia zatwierdzony 
odr�bn� uchwał�. 

 
§ 16. Traci moc Statut nadany Uchwał� nr XVII/121/99 

Rady Miejskiej w Barczewie dnia 25 pa�dziernika 1999 r. 
z wprowadzonymi zmianami Uchwał� nr L/379/2002 Rady 
Miejskiej w Barczewie z dnia 28 czerwca 2002 r. 

 
§ 17. Niniejszy Statut stanowi zał�cznik do Uchwały 

Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w  Barczewie z  dnia  
20 grudnia 2010 r.  
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UCHWAŁA Nr III/7/2010 

Rady Gminy w Pło �nicy 

z dnia 21 grudnia 2010 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przest rzennego terenu lokalizacji elektrowni wiatrowych 

Skurpie – w obr �bie geodezyjnym Skurpie, gmina Pło �nica 

 
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 pó�niejszymi zmianami), 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 z pó�niejszymi zmianami), w zwi�zku z uchwał� 
Rady Gminy w Pło�nicy Nr XV/81/2008 z dnia 19 wrze�nia 
2008 r. w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Pło�nica w obr�bie geodezyjnym Skurpie, Rada 
Gminy w Pło�nicy, po stwierdzeniu zgodno�ci ze  
„Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Pło�nica” zatwierdzonego uchwał� 
Nr XXXI/176/27/2010 Rady Gminy w Pło�nicy z dnia  
29 czerwca 2010 r., postanawia co nast�puje: 
 

Rozdział I 
USTALENIA OGÓLNE 

 
§ 1. 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu lokalizacji elektrowni wiatrowych 
Skurpie obejmuj�cy fragment miejscowo�ci Skurpie, 
zwany dalej planem. 

 
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

składa si� z nast�puj�cych, integralnych cz��ci: 
 
  a) cz��ci tekstowej, stanowi�cej tre�� niniejszej uchwały; 
 
  b) cz��ci graficznej, na któr� składa si� rysunek planu 

w sali 1:2 000, zwany dalej rysunkiem planu, 
stanowi�cy zał�cznik nr 1 do uchwały; 

 
  c) rozstrzygni�cia o sposobie rozpatrzenia nieuwzgl�dnionych 

uwag do projektu planu, stanowi�cego zał�cznik nr 2 
do uchwały; 

 
  d) rozstrzygni�� dotycz�cych sposobu realizacji 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, stanowi�cych 
zał�cznik nr 3 do uchwały. 
 
§ 2. Niniejsza uchwała składa si� z czterech rozdziałów: 

I. Ustalenia ogólne; 
II. Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania; 
III. Tymczasowe zagospodarowanie, urz�dzanie i 
u�ytkowanie terenów; 
IV. Ustalenia ko�cowe. 
 

§ 3. Rysunek planu obowi�zuje w zakresie ustale�: 
 

1. granic obszaru obj�tego planem; 
 

2. linii rozgraniczaj�cych tereny o  ró�nym 
przeznaczeniu lub ró�nych zasadach zagospodarowania; 
 

3. przeznaczenia terenów funkcjonalnych i terenów 
komunikacji okre�lonych odpowiednio symbolami 
literowymi i numerami wyró�niaj�cymi je spo�ród innych 
terenów. 

 
§ 4. Ilekro� w dalszych przepisach niniejszej uchwały 

jest mowa o: 
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1. planie – nale�y przez to rozumie� ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, o ile z tre�ci 
przepisu nie wynika inaczej; 

 
2. uchwale – nale�y przez to rozumie� niniejsz� 

uchwał�, o ile z tre�ci przepisu nie wynika inaczej; 
 

3. ustawie - nale�y przez to rozumie� ustaw� z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z  2003 r. nr 80 poz. 717 
z pó�niejszymi zmianami); 
 

4. przepisach odr�bnych – nale�y przez to rozumie� 
przepisy ustaw wraz z  aktami wykonawczymi oraz 
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj�ce 
z prawomocnych decyzji administracyjnych; 
 

5. rysunku planu – nale�y przez to rozumie� rysunek 
w skali 1:2 000, stanowi�cy integraln� cz��� planu 
i b�d�cy zał�cznikiem nr 1 do uchwały; 
 

6. symbolu – nale�y przez to rozumie� symbol terenu 
funkcjonalnego lub terenu komunikacji okre�lony 
odpowiednio symbolem literowym; 
 

7. terenie – nale�y przez to rozumie� teren 
funkcjonalny lub teren komunikacji dla którego obowi�zuj� 
ustalenia planu, wyznaczony liniami rozgraniczaj�cymi 
oraz okre�lony symbolem zgodnie z rysunkiem planu; 

 
8. wska�niku intensywno�ci zabudowy - nale�y przez 

to rozumie� warto�� stosunku powierzchni zabudowy na 
danej działce budowlanej, do powierzchni tej działki; 
 

9. linii rozgraniczaj�cej - nale�y przez to rozumie� lini� 
b�d�c� granic� pomi�dzy terenami o  ró�nym sposobie 
u�ytkowania, zagospodarowania lub ró�nym 
przeznaczeniu podstawowym (ró�nej funkcji), w  tym 
równie� pomi�dzy terenami dróg a  terenami 
przeznaczonymi pod zabudow� b�d� b�d�cymi 
w u�ytkowaniu rolnym lub le�nym; 

 
10. nieprzekraczalnej linii zabudowy – nale�y przez to 

rozumie� lini� ustalon� niniejszym planem, okre�laj�c� 
najmniejsz� dopuszczaln� odległo��: 
 
  1) dla budynków – odległo�� płaszczyzny elewacji 

noworealizowanego obiektu od linii rozgraniczaj�cej 
terenu, kraw�dzi jezdni drogi, z pomini�ciem logii, 
balkonów, wykuszy wysuni�tych poza obrys budynku 
oraz elementów wej�� do budynków (schodów, 
podestów, pochylni dla niepełnosprawnych 
i zadasze�) - o  gł�boko�ci 2,0 m i  powierzchni 
zabudowy do 8,0 m2, 

 
  2) dla wie� elektrowni wiatrowych – odległo�� 

nadziemnej cz��ci konstrukcji wie�y, przy styku 
z powierzchni� terenu, od linii rozgraniczaj�cej teren 
EW. Linia zabudowy nie odnosi si� do podziemnych 
cz��ci konstrukcji (fundamenty) ani rotora i �migieł; 

 
11. przeznaczeniu podstawowym - nale�y przez to 

rozumie� przeznaczenie, które musi przewa�a� na danej 
działce i które nie mo�e obejmowa� mniej ni� 70% 
powierzchni zabudowy zlokalizowanych na tym terenie 
budynków; 
 

12. przeznaczeniu uzupełniaj�cym - nale�y przez to 
rozumie� przeznaczenie, które nie mo�e przewa�a� na 
danej działce i które nie mo�e obejmowa� wi�cej ni� 30% 
powierzchni zabudowy zlokalizowanych na tym terenie 
budynków; 
 

13. urz�dzeniach infrastruktury technicznej - nale�y 
przez to rozumie� drogi oraz wybudowane pod ziemi�, na 
ziemi albo nad ziemi� przewody lub urz�dzenia 
wodoci�gowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, 
telekomunikacyjne i  gazowe, zgodnie z przepisami 
odr�bnymi; 

 
14. terenie biologicznie czynnym – nale�y przez to 

rozumie� teren z nawierzchni� ziemn� urz�dzon� 
w sposób zapewniaj�cy naturaln� wegetacj�, a tak�e 50% 
powierzchni tarasów i stropodachów z tak� nawierzchni� 
(powierzchnia ta nie mo�e by� mniejsza ni� 10 m2), oraz 
wod� powierzchniow� na tym terenie; 
 

15. proekologicznych systemach cieplnych - nale�y 
przez to rozumie� systemy cieplne wykorzystuj�ce gaz 
ziemny lub płynny, olej opałowy niskosiarkowy, energi� 
elektryczn�, słoneczn�, pompy cieplne, biomas� itp.; 
 

16. klasie drogi - rozumie si� przez to 
przyporz�dkowanie drodze publicznej odpowiednich 
parametrów technicznych, wynikaj�cych z jej cech 
funkcjonalnych, zgodnie z przepisami odr�bnymi. 
 

§ 5. Celem regulacji zawartych w planie jest okre�lenie: 
 

1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj�cych 
tereny o ró�nym przeznaczeniu lub ró�nych zasadach 
zagospodarowania; 
 

2. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
 

3. zasad ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego; 
 

4. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; 
 
5. parametrów i wska�ników kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu, w  tym linii zabudowy, 
gabarytów obiektów i  wska�ników intensywno�ci 
zabudowy; 
 

6. szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu; 
 

7. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej; 
 

8. sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, 
urz�dzania i u�ytkowania terenów; 

 
9. stawek procentowych, na podstawie których ustala 

si� jednorazow� opłat� z tytułu wzrostu warto�ci 
nieruchomo�ci na skutek uchwalenia planu. 
 

§ 6. Na obszarze obj�tym planem nie zachodz� 
przesłanki do okre�lenia: 
 

1. zasad ochrony dóbr kultury współczesnej; 
 

2. wymaga� wynikaj�cych z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych; 
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3. 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; 
 

4. szczegółowych zasad i  warunków scalania 
i podziału nieruchomo�ci. 
 

§ 7. Przedmiotem planu s� ustalenia dotycz�ce 
terenów: 
 

1. zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem RM; 
 

2. elektrowni wiatrowych wraz z urz�dzeniami 
infrastruktury technicznej, niezb�dnej do ich obsługi, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem EW; 
 

3. urz�dze� elektroenergetycznych - stacji 
transformatorowej WN/SN, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem E; 
 

4. lasów, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL; 
 

5. cmentarze ZC; 
 

6. rolniczych: upraw polowych, ł�k i pastwisk 
z drogami dojazdowymi do pól i zieleni� �ródpoln�, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem R; 
 

7. dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KD, w szczególno�ci: 
  a) dróg powiatowych – KDP, 
  b) dróg lokalnych – KDL; 
 

8. dróg wewn�trznych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KDW. 
 

§ 8. W zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala si� zasady: 

 
1. Wszelka zabudowa i zagospodarowanie terenu pod 

wzgl�dem funkcjonalnym i  przestrzennym powinny 
uwzgl�dnia�: 
 
  a) wymagania ładu przestrzennego, urbanistyki 

i architektury, 
 
  b) walory architektoniczne i krajobrazowe, 
 
  c) wymagania ochrony przyrody, 
 
  d) wymagania ochrony �rodowiska, zdrowia oraz 

bezpiecze�stwa ludzi i mienia, a tak�e wymagania 
osób niepełnosprawnych, 

 
  e) walory ekonomiczne przestrzeni i prawo własno�ci, 
 
  f) potrzeby obronno�ci i bezpiecze�stwa pa�stwa. 
 

2. Ka�da działka budowlana musi mie� dost�p do 
drogi publicznej. Za dost�p do drogi publicznej uwa�a si� 
takie ukształtowanie działki budowlanej, które umo�liwia 
prawidłowy wjazd na działk� budowlan� z terenu drogi 
publicznej bezpo�rednio, poprzez drogi wewn�trzne, lub 
w inny sposób zgodnie z przepisami odr�bnymi z zakresu 
gospodarki nieruchomo�ciami, warunkami technicznymi 
jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie oraz 

warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada� drogi 
publiczne i ich usytuowanie. 
 

§ 9. W zakresie ochrony �rodowiska i przyrody ustala 
si� zasady: 

 
1. Lokalizacja elektrowni wiatrowych wymaga 

przeprowadzenia post�powania w sprawie oceny 
oddziaływania na �rodowisko zgodnie z przepisami prawo 
ochrony �rodowiska. 
 

2. W celu zminimalizowania negatywnego 
oddziaływania elektrowni wiatrowych na �rodowisko 
przyrodnicze i ludzi, nakazuje si�: 
 
  a) przeprowadzenie bada� geotechnicznych terenu 

przeznaczonego na posadowienie fundamentów 
obiektów budowlanych; 

 
  b) racjonalne korzystanie z  terenu w  trakcie 

przygotowania i realizacji inwestycji; 
 
  c) ujednolicenie kolorystyki całej farmy elektrowni 

wiatrowych; 
 
  d) przeprowadzanie okresowego monitoringu w zakresie 

wpływu funkcjonowania elektrowni wiatrowych na 
faun� (w szczególno�ci ptaki) oraz pomiary 
rzeczywistego poziomu hałasu w otoczeniu obiektów; 

 
  e) zapewni� odbiór i  utylizacja odpadów 

zakwalifikowanych do niebezpiecznych (np. oleje 
przekładniowe) przez specjalistyczne słu�by, zgodnie 
z warunkami wynikaj�cymi z ustawy o odpadach. 

 
3. Zakaz odprowadzania nie oczyszczonych �cieków 

do wód powierzchniowych i do ziemi. 
 
4. Obowi�zek realizacji płyt obornikowych i zbiorników 

na gnojowic� w gospodarstwach prowadz�cych chów 
zwierz�t, w celu ochrony przed zanieczyszczeniami wód 
powierzchniowych i gruntowych 

 
5. Unieszkodliwianie odpadów, tzn. selekcj� 

i gromadzenie odpadów na posesjach w urz�dzeniach 
przystosowanych do ich gromadzenia, odbiór i usuwanie 
zgodnie z  systemem oczyszczania przyj�tym 
w gospodarce komunalnej gminy. 

 
6. Maksymaln� ochron� istniej�cego drzewostanu 

i zakaz nieuzasadnionego usuwania zadrzewie� 
i zakrzewie�. 

 
7. Ochron� istniej�cych lasów i gruntów le�nych. 

 
8. Nieprzekraczaln� lini� zabudowy od brzegów rowów 

melioracyjnych oraz wzdłu� kraw�dzi ruroci�gów 
drenarskich o �rednicy równej i powy�ej 30 cm ustala si� 
w odległo�ci 5,0 m. Zakaz realizacji ogrodze� trwałych 
w odległo�ci mniejszej ni� 4,0 m od koryta tych rowów. 
Mo�liwe odst�pstwa od tego warunku jedynie 
w uzgodnieniu z  Zarz�dem Melioracji i  Rejonowym 
Zwi�zkiem Spółek Wodnych w Działdowie utrzymuj�cym 
urz�dzenia melioracji szczegółowych. 

 
9. Wprowadza si� zakaz sadzenia drzew i krzewów na 

zdrenowanych gruntach rolnych w odległo�ci 4,0 m od 
ruroci�gów drenarskich. 
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10. Stosowanie w nowych i przebudowywanych 
obiektach proekologicznych systemów cieplnych nie 
powoduj�cych emisji szkodliwych substancji do �rodowiska. 
 

11. Obowi�zek zachowania minimalnego terenu 
biologicznie czynnego w powierzchni ka�dej działki 
odpowiednio: dla zabudowy zagrodowej - 50%, dla terenów 
przeznaczonych na lokalizacj� elektrowni wiatrowych - 40%. 
 

§ 10. W zakresie szczególnych warunków 
zagospodarowania terenu ustala si�: 
 

1. Ochron� i zachowanie istniej�cych cieków wodnych, 
urz�dze� melioracyjnych i urz�dze� drenarskich (drena� 
u�ytków rolnych). Wszelkie działania w bezpo�rednim 
s�siedztwie cieków wodnych, urz�dze� melioracyjnych 
i urz�dze� drenarskich oraz roboty zwi�zane z ich 
przebudow�, przykryciem, przekroczeniem drogami lub 
liniowymi urz�dzeniami infrastruktury technicznej, nale�y 
przeprowadza� w porozumieniu i na warunkach Zarz�du 
Melioracji prowadz�cego ewidencj� urz�dze� 
melioracyjnych i Rejonowego Zwi�zku Spółek Wodnych 
w Działdowie utrzymuj�cego urz�dzenia melioracji 
wodnej. 
 

2. Obiekty o wysoko�ci równej i wi�kszej od 50 m nad 
poziomem terenu podlegaj� ka�dorazowo, przed 
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budow� zgłoszeniu do 
Słu�b Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP. 

 
§ 11. W zakresie systemu komunikacyjnego 

i infrastruktury technicznej ustala si� zasady: 
 

1. Podstawow� sie� komunikacji drogowej, 
zapewniaj�c� obsług� komunikacyjn� stanowi�: 
 
  1) droga publiczna powiatowa nr 1288N, oznaczona na 

rysunku planu symbolem 01 KDP; 
 
  2) drogi publiczne lokalne, oznaczone na rysunku planu 

symbolem od 01 KDL do 20 KDL; 
 
  3) drogi wewn�trzne, stanowi�ce dojazdy do terenów 

elektrowni wiatrowych oraz dojazdy do u�ytków 
rolnych, oznaczone na rysunku planu symbolem od  
01 KDW do 22 KDW; 

 
  4) drogi do pól, stanowi�ce dojazdy do u�ytków rolnych, 

nie oznaczone na rysunku planu a istniej�ce na 
terenach oznaczonych symbolem R. 

 
2. Dla terenów dróg publicznych ustala si�: 

 
  1) przeznaczenie na utrzymanie i urz�dzenie dróg 

publicznych; 
 
  2) zakaz dokonywania jakichkolwiek podziałów za 

wyj�tkiem porz�dkuj�cych stan własno�ciowy, zgodnie 
z  liniami rozgraniczaj�cymi lub podziałów 
dopuszczonych w przepisach odr�bnych dotycz�cych 
gospodarki nieruchomo�ciami; 

 
  3) na terenach dróg ustala si� zakaz lokalizacji obiektów 

budowlanych i urz�dze� nie zwi�zanych z gospodark� 
drogow� oraz potrzebami ruchu drogowego. 
W uzgodnieniu z wła�ciwym zarz�dc� drogi, ustala si� 
mo�liwo�� poprowadzenia w obr�bie linii 
rozgraniczaj�cych dróg, elementów infrastruktury 
technicznej, które nie spowoduj� zmniejszenia 

trwało�ci obiektów drogowych i nie b�d� stanowi� 
zagro�enia bezpiecze�stwa ruchu drogowego; 

 
  4) drogi w  s�siedztwie terenów zabudowy 

i przeznaczonych pod zabudow� musz� by� 
o�wietlone w sposób wła�ciwy dla klasy drogi oraz by� 
wyposa�one w chodniki lub pobocza utwardzone. 

 
3. Dla terenów dróg wewn�trznych, ustala si�: 

 
  1) zakaz dokonywania jakichkolwiek podziałów za 

wyj�tkiem porz�dkuj�cych stan własno�ciowy, zgodnie 
z liniami rozgraniczaj�cymi lub podziałów 
dopuszczonych w przepisach odr�bnych dotycz�cych 
gospodarki nieruchomo�ciami; 

 
  2) na terenach dróg ustala si� zakaz lokalizacji obiektów 

budowlanych i urz�dze� nie zwi�zanych z gospodark� 
drogow� oraz potrzebami ruchu drogowego 
z wył�czeniem elementów infrastruktury technicznej, 
które nie spowoduj� zmniejszenia trwało�ci obiektów 
drogowych i  nie b�d� stanowi� zagro�enia 
bezpiecze�stwa ruchu drogowego. 
 
4. Dopuszcza si� mo�liwo�� tworzenia dróg 

wewn�trznych dla obsługi elektrowni wiatrowych po 
innych �ladach ni� wyznaczone na rysunku planu. 
 

5. Odprowadzenie wód opadowych odbywa si� 
powierzchniowo z wykorzystaniem istniej�cego układu 
rowów odwadniaj�cych. 
 

6. Utrzymanie istniej�cego uzbrojenia terenu 
w infrastruktur� techniczn�, z mo�liwo�ci� jej rozbudowy 
i przebudowy. 
 

7. W oparciu o odpowiednie sieci istniej�ce 
i planowane, ustala si� jako docelowe wyposa�enie 
terenów w sieci: 
 
1) wodoci�gow�, 

 
2) elektroenergetyczn�, 

 
3) kanalizacyjn�, 

 
  4) telekomunikacyjn�. 
 

8. Planowane sieci i przył�cza infrastruktury technicznej 
nale�y wykonywa� jako podziemne, od istniej�cych 
w s�siedztwie sieci, w granicach linii rozgraniczaj�cych dróg, 
w uzgodnieniu z ich zarz�dc�. Dopuszcza si� mo�liwo�� 
realizacji infrastruktury technicznej na terenach o innym 
przeznaczeniu, pod warunkiem zachowania innych ustale� 
planu oraz przepisów odr�bnych w  uzgodnieniu 
z wła�cicielem gruntu. 
 

9. W zakresie zaopatrzenia w energi� elektryczn� 
ustala si�: 
 
  1) zaopatrzenie wszystkich działek w energi� elektryczn� 

z istniej�cych na terenie linii elektroenergetycznych; 
 
  2) zachowanie istniej�cej sieci elektroenergetycznej 

z mo�liwo�ci� rozbudowy i przebudowy; 
 
  3) zaopatrzenie elektrowni wiatrowych w  energi� 

elektryczn� dla potrzeb własnych zgodnie 
z warunkami wła�ciwego Zakładu Energetycznego; 
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  4) odbiór energii elektrycznej wytworzonej przez 
poszczególne elektrownie wiatrowe poprzez linie kablowe 
SN do stacji transformatorowej WN/SN, zgodnie  
z  warunkami wła�ciwego Zakładu Energetycznego; 

 
  5) realizacj� kablowej lub napowietrznej linii WN, ł�cz�cej 

planowan� stacj� transformatorow� WN/SN z istniej�cym 
systemem elektroenergetycznym, w porozumieniu 
z wła�ciwym Zakładem Energetycznym; 

 
  6) w uzasadnionym przypadku, wynikaj�cym np. 

z wyniku bada� gruntowych, efektywno�ci techniczno 
– ekonomicznej czy uzasadnienia technologicznego, 
dopuszcza si� mo�liwo�� innej ni� wskazana planem, 
lokalizacji terenu stacji transformatorowej WN/SN, przy 
zachowaniu obowi�zuj�cych przepisów odr�bnych, 
bez konieczno�ci zmiany niniejszego planu. 

 
10. Zaopatrzenie w wod� (w tym dla celów 

przeciwpo�arowych) z istniej�cych i projektowanych sieci 
wodoci�gowych lub indywidualnych uj��. 
 

11. Odprowadzenie �cieków do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych, okresowo opró�nianych. 
 

12. Zaopatrzenie w ciepło ze �ródeł indywidualnych, 
na bazie proekologicznych systemów grzewczych 
(alternatywnie): gaz, energia elektryczna, olej opałowy  
(o niskiej zawarto�ci siarki) lub odnawialne �ródła energii. 
 

13. W zakresie gospodarki odpadami - segregacja 
odpadów w ramach poszczególnych terenów oraz 
zorganizowany ich wywóz na spełniaj�ce wymogi ochrony 
�rodowiska składowisko odpadów, w sposób zgodny 
z przepisami odr�bnymi, na zasadach okre�lonych przez 
plan gospodarowania odpadami w gminie. 
 

Rozdział II 
PRZEZNACZENIE TERENÓW I SPOSOBY ICH 

ZAGOSPODAROWANIA 
 

§ 12. Dla terenów zabudowy zagrodowej 
w gospodarstwach rolnych, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami:  
1 RM – pow. ok. 0,55 ha,  
2 RM – pow. ok. 0,65 ha ustala si�: 
 

1. Przeznaczenie podstawowe terenów pod zabudow� 
zagrodow� w gospodarstwach rolnych o niskim wska�niku 
zabudowy - maksimum 30% powierzchni działki. 

 
2. Przeznaczenie uzupełniaj�ce terenu pod lokalizacj� 

nieuci��liwych funkcji usługowych. Uci��liwo�� 
planowanych obiektów usługowych musi si� zamkn�� 
w granicach wyznaczonych dla nich terenów. 

 
3. Dopuszcza si� mo�liwo�� przekształcania 

zabudowa� siedliskowych na funkcj� mieszkaniow� 
jednorodzinn� z mo�liwo�ci� podziału działki. Minimalna 
powierzchnia działki z  funkcj� mieszkaniow� 
jednorodzinn� – 800 m2. 
 

4. Dopuszcza si� realizacj� infrastruktury 
towarzysz�cej funkcji podstawowej i uzupełniaj�cej, takiej 
jak: gara�e, budynki gospodarcze, miejsca postojowe dla 
samochodów, infrastruktura techniczna, doj�cia i dojazdy, 
ogrodzenia i mała architektura. 
 

5. Dopuszcza si� wymian�, rozbudow�, przebudow�, 
nadbudow� oraz zmian� funkcji istniej�cych budynków na 
zasadach okre�lonych w niniejszym paragrafie. 
 

6. Obsług� komunikacyjn� poprzez istniej�cy układ 
komunikacyjny, zgodnie z rysunkiem planu. 
 

7. Zakaz realizacji usług uci��liwych i składowania 
jakichkolwiek odpadów. 
 

8. Minimum 50% powierzchni działki budowlanej 
powinno pozosta� jako teren biologicznie czynny. 
 

9. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala si� 
w odległo�ci 8,0 m od linii rozgraniczaj�cej terenu drogi. 
 

10. Mo�liwo�� realizacji zabudowy mieszkaniowej 
wolnostoj�cej o nast�puj�cych parametrach: 
 
  1) wysoko�� dwóch kondygnacji nadziemnych przy 

całkowitej wysoko�ci budynku nie przekraczaj�cej 
11,00 m licz�c od poziomu zerowego do głównej 
kalenicy budynku, 

 
  2) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k�cie nachylenia 

połaci dachowych 30-45° z wykorzystaniem poddasza 
dla celów mieszkaniowych, 

 
  3) dachy kryte dachówk� ceramiczn� lub materiałami 

o fakturze dachówki, 
 
  4) poziom zerowy budynku maksimum 0,60 m nad 

poziomem terenu przy wej�ciu do budynku. Poziom 
posadowienia posadzki parteru dla obiektów 
stanowi�cych uzupełnienie istniej�cej zabudowy 
dopuszcza si� na wysoko�ci nawi�zuj�cej do 
istniej�cej s�siedniej zabudowy. 

 
11. Zabudowa usługowa, gara�owa i gospodarcza 

mo�e by� realizowana jako wolnostoj�ca (1 kondygnacja 
o maksymalnej wysoko�ci 8,0 m), wbudowana lub 
zespolona z brył� budynku mieszkalnego. 
 

12. W granicach ka�dej działki o funkcji mieszkaniowej 
nale�y zapewni� co najmniej 2 miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych na 1 lokal mieszkalny (w tym 
miejsce w gara�u). W sytuacji lokalizacji funkcji usługowej 
liczb� miejsc postojowych nale�y zwi�kszy� o ilo�� 
wynikaj�c� z ust�pu 13. 
 

13. Dla funkcji usługowej nale�y zapewni�: 
 
  a) miejsce parkingowe na 10 m2 powierzchni u�ytkowej 

usług handlu, nie mniej ni� 1 miejsce; 
 
  b) 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc w obiektach usług 

gastronomii, nie mniej jednak ni� 3 miejsca; 
 
  c) 3 miejsca parkingowe na 50 m2 powierzchni u�ytkowej 

usług innych, nie mniej ni� 3 miejsca; 
 
  d) 3 miejsca parkingowe na ka�dych 10 zatrudnionych. 

 
14. Ogrodzenia nale�y wykona� jako a�urowe, o  

wysoko�ci do 1,60 m, realizowane w linii rozgraniczaj�cej 
terenu, wykonane z trwałych materiałów (z wył�czeniem 
ogrodze� betonowych, stali �ebrowanej i odpadów 
poprodukcyjnych). 
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15. Ka�da działka musi posiada� miejsce na pojemniki 
do selektywnej zbiórki odpadów. 

 
16. Wjazdy, wej�cia, chodniki, place oraz miejsca 

postojowe dla samochodów nale�y utwardzi� materiałami 
trwałymi (płyty chodnikowe, kostka brukowa). 
 

17. Istniej�ce zadrzewienia, zakrzaczenia, grupy 
zieleni i pojedyncze drzewa nale�y utrzyma� i chroni� w  
maksymalnym stopniu, przy uwzgl�dnieniu podstawowej 
funkcji terenu. 
 

18. Stawk� procentow�, słu��c� naliczaniu opłat 
wynikaj�cych z  art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów RM 
ustala si� w wysoko�ci 10%. 
 

§ 13. 1. Dla terenów elektrowni wiatrowych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami:  
1 EW - pow. ok. 0,27 ha,  
2 EW - pow. ok. 1,20 ha,  
3 EW - pow. ok. 1,20 ha,  
4 EW - pow. ok. 1,20 ha,  
5 EW - pow. ok. 1,20 ha,  
6 EW - pow. ok. 1,20 ha,  
7 EW - pow. ok. 1,20 ha,  
8 EW - pow. ok. 1,20 ha,  
9 EW - pow. ok. 1,20 ha,  
10 EW - pow. ok. 0,89 ha,  
11 EW - pow. ok. 1,20 ha,  
12 EW - pow. ok. 1,20 ha,  
13 EW - pow. ok. 1,20 ha,  
14 EW - pow. ok. 0,83 ha,  
15 EW - pow. ok. 1,20 ha,  
16 EW - pow. ok. 0,80 ha,  
17 EW - pow. ok. 1,20 ha,  
18 EW - pow. ok. 1,20 ha,  
19 EW - pow. ok. 1,01 ha, ustala si�: 
 
  1) Przeznaczenie podstawowe terenu pod elektrowni� 

wiatrow� wraz z  urz�dzeniami infrastruktury 
technicznej niezb�dnej do ich obsługi. 

 
  2) Powierzchni� zabudowy elektrowni wraz z placem 

manewrowym do 1 500 m2.  
Za powierzchni� zabudowy uwa�a si� powierzchni� 
platformy monta�owej, nadziemnej cz��ci konstrukcji 
wie�y elektrowni, liczon� na poziomie styku 
z powierzchni� terenu (powierzchnia zabudowy nie 
odnosi si� do podziemnych cz��ci konstrukcji - 
fundamentów, ani do rotora i �migieł). Pozostała cz��� 
terenu EW pozostaje w u�ytkowaniu rolniczym. 

 
2. Maksymalny wska�nik intensywno�ci zabudowy  

do 60%. 
 
3. Nieprzekraczaln� lini� zabudowy w odległo�ci 5,0 m 

od linii rozgraniczaj�cej. 
 

4. Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy: 
 
  1) wysoko�� wie�y elektrowni do osi rotora do 120,0 m 

i całkowitej wysoko�ci w stanie wzniesionej łopaty 
wirnika do 200,0 m od poziomu terenu; 

 
  2) maksymalna moc generatora – do 3,0 MW 

o regulowanym poziomie emisji hałasu; 
 
  3) maksymalna moc akustyczna elektrowni na poziomie, 

który nie spowoduje przekrocze� dopuszczalnego 

poziomu hałasu na granicy obszarów zabudowy 
mieszkaniowej lub innej przeznaczonej na stały pobyt 
ludzi, zgodnie z przepisami odr�bnymi; 

 
  4) ujednolicenie kolorystyki całej farmy elektrowni 

wiatrowych poprzez zastosowanie jasnych, ciepłych 
kolorów. 

 
5. Zasi�g �migieł elektrowni nie mo�e wkracza� 

w przestrze� nad terenem dróg publicznych – KDL. 
 

6. Obsług� komunikacyjn� poprzez drogi wewn�trzne 
oznaczone na rysunku planu. 
 

7. Ewentualne kolizje zjazdów z dróg publicznych oraz 
przejazdy pojazdów ponadnormatywnych dowo��cych 
elementy konstrukcyjne nale�y uzgodni� na etapie 
projektu budowlanego z wła�ciwym zarz�dc� drogi. 
 

8. Minimum 40% powierzchni działki nale�y 
pozostawi� jako teren biologicznie czynny. 
 

9. Stawk� procentow�, słu��c� naliczaniu opłat 
wynikaj�cych z  art. 36 ust. 4 ustawy o  planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów EW 
ustala si� w wysoko�ci 15%. 

 
§ 14. Dla terenu urz�dze� elektroenergetycznych – 

stacji transformatorowej WN/SN oznaczonego na rysunku 
planu symbolem:  
1 E - pow. ok. 0,65 ha, ustala si�: 
 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu pod stacj� 
transformatorow� WN/SN wraz z urz�dzeniami 
infrastruktury technicznej niezb�dnej do ich obsługi. 
 

2. Dopuszcza si� realizacj� elementów 
towarzysz�cych funkcji podstawowej, takich jak: 
utwardzony dojazd i plac manewrowy, miejsca postojowe 
dla samochodów, ziele�. 
 

3. Zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej oraz 
obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi. 
 

4. W uzasadnionym przypadku, wynikaj�cym np. 
z wyniku bada� gruntowych, efektywno�ci techniczno-
ekonomicznej czy uzasadnienia technologicznego, 
dopuszcza si� mo�liwo�� innej ni� wskazana planem, 
lokalizacji terenu stacji transformatorowej WN/SN, przy 
zachowaniu obowi�zuj�cych przepisów odr�bnych, bez 
konieczno�ci zmiany niniejszego planu. 
 

5. Nieprzekraczaln� lini� zabudowy w odległo�ci 5,0 m 
od linii rozgraniczaj�cej. 
 

6. Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy: 
 
  1) maksymalna wysoko�� lokalizowanych obiektów 

kubaturowych – 6,0 m nad poziom terenu; 
 
  2) maksymalny wska�nik intensywno�ci zabudowy  

do 90%; 
 
  3) ujednolicenie kolorystyki z obiektami elektrowni 

wiatrowych poprzez zastosowanie jasnych, ciepłych 
kolorów. 
 
7. Obsług� komunikacyjn� poprzez drog� publiczn�  

01 KDP. 
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8. Minimum 10% powierzchni działki budowlanej 
powinno pozosta� jako teren biologicznie czynny. 

 
9. Stawk� procentow�, słu��c� naliczaniu opłat 

wynikaj�cych z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenu E ustala 
si� w wysoko�ci 15%. 
 

§ 15. Dla terenów lasów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami:  
1 ZL – pow. ok. 0,70 ha,  
2 ZL – pow. ok. 0,15 ha,  
3 ZL – pow. ok. 9,90 ha,  
4 ZL – pow. ok. 0,25 ha, ustala si�: 
 

1. Przeznaczenie podstawowe terenów – grunty le�ne 
i lasy. 

 
2. Gospodark� na terenach lasów nale�y prowadzi� 

zgodnie z planami urz�dzenia lasów. 
 

3. Na terenach lasów dopuszcza si� mo�liwo��: 
 
  a) lokalizacji obiektów zwi�zanych z gospodark� le�n� 

i eksploatacj� lasów; 
 
  b) lokalizacji niezb�dnych elementów liniowych 

infrastruktury technicznej. 
 

4. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procentowej, 
słu��cej naliczaniu opłat wynikaj�cych z art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

§ 16. Dla terenu cmentarze, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem:  
1 ZC – pow. ok. 0,40 ha, ustala si�: 
 

1. Przeznaczenie jako zachowanie i utrzymanie 
istniej�cego cmentarza ewangelickiego. 
 

2. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procentowej 
słu��cej ustaleniu opłat wynikaj�cych z art. 36, ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

§ 17. Dla terenów rolniczych, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami:  
1 R – pow. ok. 38,50 ha,  
2 R – pow. ok. 56,30 ha,  
3 R – pow. ok. 241,20 ha,  
4 R – pow. ok. 27,40 ha,  
5 R – pow. ok. 44,10 ha,  
6 R – pow. ok. 29,00 ha,  
7 R – pow. ok. 40,00 ha,  
8 R – pow. ok. 63,90 ha,  
9 R – pow. ok. 30,20 ha,  
10 R – pow. ok. 49,60 ha,  
11 R – pow. ok. 6,10 ha,  
12 R – pow. ok. 57,80 ha,  
13 R – pow. ok. 38,40 ha,  
14 R – pow. ok. 30,80 ha,  
15 R – pow. ok. 40,20 ha,  
16 R – pow. ok. 22,20 ha,  
17 R – pow. ok. 89,30 ha, ustala si�: 
 

1. Przeznaczenie pod u�ytki rolne: uprawy polowe, 
ł�ki, pastwiska z drogami dojazdowymi do pól i zieleni� 
�ródpoln�. 
 

2. Racjonalne u�ytkowanie rolnicze bez prawa 
zalesiania. 

 
3. Na terenach rolniczych dopuszcza si� mo�liwo�� 

lokalizacji: 
 
  1) obiektów zwi�zanych z hodowl� i produkcj� roln�, bez 

funkcji mieszkaniowej (z wył�czeniem pasa 
o szeroko�ci 250 m otaczaj�cego wyznaczone tereny 
elektrowni wiatrowych EW1 do EW19); 

 
  2) zbiorników wodnych zwi�zanych z  potrzebami 

rolnictwa lub gospodarki rybackiej (z wył�czeniem 
pasa o szeroko�ci 200 m otaczaj�cego wyznaczone 
tereny elektrowni wiatrowych EW1 do EW19); 

 
  3) urz�dze� melioracji i małej retencji oraz urz�dze� 

przeciwpowodziowych; 
 
  4) dróg wewn�trznych dojazdowych do pól; 
 
  5) sieciowych, podziemnych i napowietrznych elementów 

infrastruktury technicznej zwi�zanych z obsług� 
ludno�ci i rolnictwa oraz funkcjonowaniem elektrowni 
wiatrowych. 
 
4. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procentowej, 

słu��cej naliczaniu opłat wynikaj�cych z art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

§ 18. Dla terenu dróg publicznych oznaczonych 
symbolami:  
01 KDP – pow. ok. 3,40 ha, ustala si�: 
 

1. Przeznaczenie terenu - utrzymanie istniej�cej drogi 
powiatowej 1288N klasy L o znaczeniu lokalnym. 
 

2. Utrzymanie terenu drogi o szeroko�ci min. 12,0 m 
w liniach rozgraniczaj�cych, zgodnie z rysunkiem planu. 
 

3. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procentowej, 
słu��cej naliczaniu opłat, wynikaj�cych z art. 36, ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

 
§ 19. Dla terenów dróg publicznych lokalnych 

oznaczonego symbolem:  
01 KDL – pow. ok. 0,30 ha,  
03 KDL – pow. ok. 1,60 ha,  
04 KDL – pow. ok. 1,50 ha,  
05 KDL – pow. ok. 0,20 ha,  
06 KDL – pow. ok. 0,20 ha,  
09 KDL – pow. ok. 0,30 ha,  
10 KDL – pow. ok. 0,10 ha,  
11 KDL – pow. ok. 0,40 ha,  
13 KDL – pow. ok. 1,60 ha,  
15 KDL – pow. ok. 0,40 ha,  
16 KDL – pow. ok. 0,40 ha,  
17 KDL – pow. ok. 1,20 ha,  
18 KDL – pow. ok. 1,40 ha,  
20 KDL – pow. ok. 1,00 ha, ustala si�: 
 

1. Przeznaczenie terenu - utrzymanie i urz�dzenie 
drogi publicznej klasy D o znaczeniu dojazdowym. 

 
2. Utrzymanie terenów dróg o szeroko�ci min. 10,0 m 

w liniach rozgraniczaj�cych, zgodnie z rysunkiem planu 
 

3. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procentowej, 
słu��cej naliczaniu opłat, wynikaj�cych z art. 36, ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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§ 20. Dla terenów dróg wewn�trznych, oznaczonych 
symbolami:  
01 KDW – pow. ok. 0,06 ha,  
02 KDW – pow. ok. 0,20 ha,  
03 KDW – pow. ok. 0,05 ha,  
04 KDW – pow. ok. 0,18 ha,  
05 KDW – pow. ok. 0,82 ha,  
06 KDW – pow. ok. 0,12 ha,  
07 KDW – pow. ok. 0,20 ha,  
08 KDW – pow. ok. 0,63 ha,  
09 KDW – pow. ok. 0,09 ha,  
10 KDW – pow. ok. 0,49 ha,  
11 KDW – pow. ok. 0,13 ha,  
12 KDW – pow. ok. 0,07 ha,  
13 KDW – pow. ok. 0,31 ha,  
14 KDW – pow. ok. 0,19 ha,  
15 KDW – pow. ok. 0,06 ha,  
17 KDW – pow. ok. 0,27 ha,  
18 KDW – pow. ok. 0,10 ha,  
21 KDW – pow. ok. 0,59 ha,  
22 KDW – pow. ok. 0,61 ha, ustala si�: 
 

1. Przeznaczenie na utrzymanie i urz�dzenie dróg 
wewn�trznych. 
 

2. Minimalna szeroko�� wewn�trznych dróg 
dojazdowych 5,0 m w liniach rozgraniczaj�cych. 
 

3. Odst�puje si� od ustalenia stawki procentowej, 
słu��cej naliczaniu opłat, wynikaj�cych z art. 36, ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

Rozdział III 
TYMCZASOWE ZAGOSPODAROWANIE, URZ �DZANIE 

I U�YTKOWANIE TERENÓW 
 

§ 21. Do czasu zabudowy i zagospodarowania 
poszczególnych terenów zgodnie z okre�lonym w planie 
przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania, mo�na je 
tymczasowo u�ytkowa� w sposób dotychczasowy, jednak 
bez prawa utrwalania ich przeznaczenia, zasad 
zagospodarowania i zabudowy niezgodnej z planem. 
 

Rozdział IV 
USTALENIA KOACOWE 

 
§ 22. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi  

Gminy Pło�nica. 
 
§ 23. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 

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

Przewodnicz�cy Rady Gminy  
Maria Sobieraj 
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Zał�cznik nr 1 
do uchwały nr III/7/2010 
Rady Gminy w Pło�nicy 
z dnia 21 grudnia 2010 r. 
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Zał�cznik nr 2 
do uchwały nr III/7/2010 
Rady Gminy w Pło�nicy 
z dnia 21 grudnia 2010 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, 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) 
Rada Gminy Pło�nica postanawia, co nast�puje: 
 

1. Stwierdza si� zgodno�� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji elektrowni wiatrowych 
– w obr�bie geodezyjnym Skurpie, gmina Pło�nica z ustaleniami studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Pło�nica, uchwalonego uchwał� Nr XXX/176/2010 Rady Gminy Pło�nica z dnia 29 czerwca 2010  r. 
 

2. Do projektu zmiany planu nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
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Zał�cznik nr 3 
do uchwały nr III/7/2010 
Rady Gminy w Pło�nicy 
z dnia 21 grudnia 2010 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, 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) 
Rada Gminy Pło�nica postanawia, co nast�puje: 
 

1. W zwi�zku z tre�ci� § 11 pkt 8 uchwały w granicach planu nie wyst�puj� zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 
technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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UCHWAŁA Nr III/14/10 

Rady Miejskiej w Braniewie 

z dnia 28 grudnia 2010 r. 

 

zmieniaj �ca uchwał � w sprawie uchwalenia Statutu Administracji Budynków  Komunalnych w Braniewie. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm./ oraz art. 6 ustawy z dnia 
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej /Dz. U. 
z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z pó�n. zm./ Rada Miejska 
w Braniewie uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1. W Statucie Administracji Budynków Komunalnych 

w Braniewie, stanowi�cym zał�cznik Nr 1 do uchwały  
Nr V/31/03 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 
2003 r. w  sprawie uchwalenia Statutu Administracji 
Budynków Komunalnych w Braniewie /Dz. Urz. 
Województwa Warmi�sko-Mazurskiego Nr 52, poz. 731 
z pó�n. zm./ w  § 6  ust. 1 wprowadza si� nast�puj�ce 
zmiany: 
 
1) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „prowadzenie spraw         

dotycz�cych komunalnych lokali mieszkalnych, w tym 
równie� przydziału lokali mieszkalnych przy 
współpracy ze Społeczn� Komisj� Mieszkaniow�, 

zawieranie          i rozwi�zywanie umów najmu i innych 
umów wynikaj�cych z realizowanego zadania oraz 
przekwaterowywanie osób z budynków przezna-
czonych do remontu lub rozbiórki”; 

 
  2) dodaje si�: 

a) pkt 14 o brzmieniu: „zarz�dzanie budynkami 
gospodarczymi, stanowi�cymi własno�� Miasta 
Braniewa”, 

b) pkt 15 o brzmieniu: „prowadzenie spraw dotycz�cych 
utrzymywania i najmu lokali u�ytkowych”, 

c) pkt 16 o brzmieniu: „utrzymanie placu zabaw przy 
ul. Sikorskiego-Elbl�ska”. 

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

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

 
Przewodnicz�cy Rady Miejskiej w Braniewie 

Tadeusz Barycki 
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UCHWAŁA Nr III/15/10 

Rady Miejskiej w Braniewie 

z dnia 28 grudnia 2010 r. 

 

w sprawie okre �lenia sposobu konsultowania z radami działalno �ci po �ytku publicznego 

lub organizacjami pozarz �dowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust . 3 ustawy  

o działalno �ci po �ytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów  prawa miejscowego 

w dziedzinach dotycz �cych działalno �ci statutowych tych organizacji. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorz�dzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 159, ze zmianami) oraz art. 5 ust. 5 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalno�ci 
po�ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r.  
Nr 96 poz. 873, ze zmianami) uchwala si�, co nast�puje: 

 

§ 1. Konsultacje przeprowadza si� w celu uzyskania 
opinii organizacji pozarz�dowych i podmiotów, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalno�ci po�ytku publicznego i o wolontariacie, 
zwanych dalej „organizacjami”, o projektach aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotycz�cych statutowej 
działalno�ci tych organizacji. 
 


