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z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie zmian w Statucie 
Powiatu Elbl�skiego (Dziennik Urz�dowy Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego Nr 44, poz. 716), uchwał�  
Nr XI/111/07 Rady Powiatu w Elbl�gu z dnia 28 grudnia 
2007 roku w sprawie zmian w Statucie Powiatu 
Elbl�skiego (Dziennik Urz�dowy Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego z 2008 r. Nr 28, poz. 649), 
uchwał� Nr XIV/33/08 Rady Powiatu w Elbl�gu z dnia  
27 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w Statucie 
Powiatu Elbl�skiego (Dziennik Urz�dowy Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego Nr 121, poz. 2015) i uchwał�  
Nr XXXII/28/10 Rady Powiatu w  Elbl�gu z  dnia  
30 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w Statucie 
Powiatu Elbl�skiego (Dziennik Urz�dowy Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego Nr 78, poz. 1284) wprowadza si� 
nast�puj�ce zmiany: 
 
  1) w § 44 skre�la si� ust�p 6; 
 
  2) § 68 otrzymuje brzmienie: 

„§ 68. 1. Jednostki organizacyjne powiatu i powiatowe 
osoby prawne tworzy si� w celu wykonywania zada� 
powiatu. 
2. Do jednostek organizacyjnych, o których mowa 
w ust. 1, nale�� w szczególno�ci 
1) Starostwo Powiatowe w Elbl�gu,  
2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elbl�gu,  
3) Dom Pomocy Społecznej w Rangórach,  
4) Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku,  

5) Dom Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie,  
6) Zespół Szkół w Pasł�ku,  
7) Zespół Szkół Zawodowych w Pasł�ku,  
8) Dom Dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy,  
9) Młodzie�owy O�rodek Wychowawczy w Kamionku 

Wielkim,  
10) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasł�ku,  
11) Zespół Szkół w Gronowie Górnym,  
12) Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasł�ku,  
13) Zarz�d Dróg Powiatowych w Elbl�gu z/s w Pasł�ku,  
14) Zakład Aktywno�ci Zawodowej w Kamionku Wielkim. 
3. Do powiatowych osób prawnych, o których mowa 
w ust. 1  nale�y: Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasł�ku. 
4. Jednostki, o których mowa w ust. 2: 
1) pkt 1 -13 - s� jednostkami bud�etowymi,  
2) pkt 14 - jest samorz�dowym zakładem bud�etowym, 

posiadaj�cym status zakładu aktywno�ci zawodowej. 
5. Zarz�d powiatu prowadzi i aktualizuje wykaz 
jednostek organizacyjnych powiatu i powiatowych 
osób prawnych. Wykaz udost�pnia si� do publicznego 
wgl�du w starostwie powiatowym”. 
 
§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od 

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

 
Przewodnicz�cy Rady 

Ryszard Zagalski 
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UCHWAŁA Nr III/11/2010 

Rady Gminy Gi �ycko 

z dnia 15 grudnia 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego  

gminy Gi �ycko dla cz ��ci obr �bu wsi Antonowo. 

 
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 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.  
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,  
poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) 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, z 2008 r. 
Nr 123, poz. 803, 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 Gi�ycko, po stwierdzeniu zgodno�ci zmiany planu 
z ustaleniami zmiany studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Gi�ycko 

uchwalonej uchwał� Nr XII/130/07 Rady Gminy Gi�ycko 
z dnia 21 grudnia 2007 r. uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1. 1. Uchwala si� zmian� miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Gi�ycko dla 
cz��ci obr�bu wsi Antonowo, zwan� dalej „zmian� planu”. 

 
2. Ustalenia zmiany planu stanowi� tre�� uchwały. 

 
§ 2. 1. Granice zmiany planu okre�la uchwała 

Nr XXXVI/405/2010 Rady Gminy Gi�ycko z dnia 23 lutego 
2010 r. w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia zmiany 
planu zagospodarowania przestrzennego dla cz��ci 
obr�bu wsi Antonowo, Gminy Gi�ycko. 

 
2. Rysunek zmiany planu sporz�dzony na mapie 

sytuacyjno-wysoko�ciowej w  skali 1:1000 stanowi 
zał�cznik Nr 1 do uchwały i obowi�zuje w nast�puj�cym 
zakresie ustale� zmiany planu: 
  a) granic zmiany planu, 
  b) linii rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym przeznaczeniu 

i zasadach zagospodarowania, 
  c) nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
  d) linii elektroenergetycznej SN do przebudowy, 
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  e) oznacze� przeznaczenia terenów na cele:                     
PU - zabudowy produkcyjno-usługowej, RL rolne, 
KDW - dróg wewn�trznych. 
 
3. Rozstrzygni�cia wymagane przepisami art. 20 ust. 1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
zawiera zał�cznik Nr 2 do uchwały. 

 
§ 3. Ustalenia dotycz�ce przeznaczenia terenu. 

 
1. 

 
Oznaczenie 

terenu Przeznaczenie terenu na cele: 

1 PU zabudowy produkcyjno-usługowej (rozbudowa 
istniej�cego zakładu przetwórstwa drobiowego) 

1 RL, 2 RL rolne 
1KDW drogi wewn�trznej 

 
§ 4. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony 

i kształtowania ładu przestrzennego: 
 

1. W granicach zmiany planu zasady ochrony i 
 kształtowania ładu przestrzennego okre�lone s� 
ustaleniami zasad kształtowania zabudowy. 

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

przyrody i krajobrazu kulturowego. 
 

1. W granicach zmiany planu maj� zastosowanie 
przepisy o ochronie przyrody z tytułu poło�enia terenu 
w ”Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich”. 

 
2. Dla lokalizacji inwestycji mog�cych potencjalnie 

znacz�co oddziaływa� na �rodowisko maj� zastosowanie 
wła�ciwe przepisy ustawy o udost�pnianiu informacji o 
�rodowisku i  jego ochronie, udziale społecze�stwa 
w ochronie �rodowiska oraz o ocenach na �rodowisko 
wraz z wła�ciwymi przepisami rozporz�dzenia w sprawie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Wielkich Jezior 
Mazurskich. 

 
3. Zakazuje si� lokalizacji rodzajów przedsi�wzi�� 

mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko, 
wymagaj�cych sporz�dzenia raportu o oddziaływaniu na 
�rodowisko, za wyj�tkiem lokalizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury telekomunikacyjnej, stanowi�cych 
inwestycje celu publicznego. 

 
4. W granicach zmiany planu dla terenów 

oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami:  
1 RL i 2 RL ustala si� zakaz zabudowy budynkami. 

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

kształtowania zabudowy: 
 

1. 
 

Oznaczenie 
terenu 

Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy 

1PU 1. Zabudow� nale�y kształtowa� do wysoko�ci 
dwóch kondygnacji nadziemnych.  
2. Dla budowli towarzysz�cych w/w zabudowie 
ustala si� maksymaln� wysoko�� 15 m.  
W/w ustalenie nie dotyczy budowli 
telekomunikacyjnych.                                
3. Minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej w stosunku do powierzchni działki ustala 
si� w wielko�ci 10%. 

 

2. Nieustalone w zmianie planu warunki zabudowy 
i zagospodarowania terenu reguluj� (odpowiednio) 
wła�ciwe przepisy budowlane. 
 

§ 7. Ustalenia dotycz�ce zasad podziału 
nieruchomo�ci na działki budowlane. 

 
1. W granicach zmiany planu, w podziałach terenu na 

działki budowlane, ich wielko��, cechy geometryczne, 
dost�p do drogi publicznej oraz wyposa�enie 
w urz�dzenia infrastruktury technicznej powinny spełnia� 
wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikaj�ce 
z przepisów odr�bnych i ustale� zmiany planu. 

 
§ 8. Ustalenia dotycz�ce zasad budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej. 
 

1. Drogi i ci�gi komunikacyjne. 
 

Oznaczenie 
terenu 

Funkcja 
komunikacyjna 

Klasa 
techniczna 

Szeroko�� pasa 
drogowego w liniach 
rozgraniczaj�cych 

1KDW 
droga 

wewn�trzna D 6 m 

  
2. Dla terenu w granicach zmiany planu zewn�trzny 

układ komunikacyjny stanowi droga publiczna gminna. 
 
3. W granicach zmiany planu dla terenu oznaczonego 

na rysunku zmiany planu symbolem 1PU ustala si� 
mo�liwo�� wydzielenia dróg wewn�trznych o szeroko�ciach 
w liniach rozgraniczaj�cych minimum 6 m. 
 

4. W granicach zmiany planu miejsca parkingowe 
nale�y lokalizowa� w granicach terenu oznaczonego na 
rysunku zmiany planu symbolem 1PU. 

 
5. Dla zabudowy produkcyjno-usługowej nale�y 

zapewni� minimum 3 miejsca parkingowe na 100 m2 
powierzchni u�ytkowej i  3 miejsca na 10 osób 
zatrudnionych lub b�d�cych u�ytkownikami. 
 

6. W granicach zmiany planu: 
 
  a) ka�da z działek budowlanych przeznaczonych pod 

zabudow� budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi 
powinna mie� zapewnion� mo�liwo�� przył�czenia 
uzbrojenia działki lub bezpo�rednio budynku do 
zewn�trznych sieci: wodoci�gowej, kanalizacji 
sanitarnej i elektroenergetycznej, 

 
  b) w przypadku budowy sieci gazowych nale�y wykona� 

je na warunkach operatora sieci gazowych 
okre�lonych wła�ciwymi przepisami. Dopuszcza si� 
lokalizacj� w/w sieci na terenach przeznaczonych pod 
zabudow� oraz ci�gi komunikacyjne, 

 
  c) zaopatrzenie w ciepło ka�dej z działek budowlanych 

przeznaczonych pod zabudow� budynkami na pobyt 
ludzi nale�y zapewni� z indywidualnych �ródeł ciepła 
lub przez przył�czenie do sieci gazowej, o której mowa 
w punkcie b), 

 
  d) zaopatrzenie w wod� nale�y realizowa� z gminnej 

sieci wodoci�gowej lub indywidualnego uj�cia wody, 
 
  e) wody opadowe nale�y odprowadzi� na teren 

nieutwardzony działek budowlanych (alternatywnie 
zezwala si� na inne rozwi�zania zgodne z warunkami 
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okre�lonymi przepisami prawa wodnego 
i budowlanego), 

 
  f) w zakresie sieci i  urz�dze� infrastruktury 

telekomunikacyjnej maj� zastosowanie przepisy 
ustawy z  dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 
z pó�n. zmianami) wraz z przepisami ustawy z dnia 
7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych (Dz. U. z  2010 r. Nr 106,  
poz. 675 z  pó�n. zmianami) oraz wła�ciwymi 
rozporz�dzeniami wykonawczymi do w/w ustaw, 

 
  g) kolizyjne z  projektowan� zabudow� odcinki 

istniej�cych linii elektroenergetycznych, w tym linii SN 
oznaczonej w  tre�ci rysunku planu, nale�y 
przebudowa� na warunkach okre�lonych przez 
wła�ciwego operatora. 
 
7. Odprowadzenie �cieków, w  tym �cieków 

technologicznych mo�e nast�pi� alternatywnie: 
 
  a) do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, z uprzednim 

podczyszczeniem �cieków technologicznych, 
 
  b) do indywidualnej oczyszczalni �cieków. 
 

8. W/w urz�dzenia nale�y zlokalizowa� w granicach 
terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 
1 PU. 

 
9. Zasady przył�cze� do sieci, o których mowa w 

punkcie 6  powinny by� okre�lone w stosownych 
warunkach technicznych, wydawanych na podstawie 
przepisów odr�bnych. 

 
10. W granicach zmiany planu ustala si� mo�liwo�� 

lokalizacji sieci infrastruktury technicznej w granicach 
terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu 
symbolami: 1PU, 1KDW, 1RL i 2RL. 

 

11. W granicach terenu oznaczonego na rysunku 
zmiany planu symbolem 1 PU zezwala si� na czasowe 
przetrzymanie odpadów w  rozumieniu przepisów 
o odpadach. Na w/w terenie nie zezwala si� na 
składowanie, odzysk i utylizacj� odpadów. 
 

12. W granicach zmiany planu nie ustala si� inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, nale��cych do zada� 
własnych gminy. 

 
§ 9. Ustalenia dotycz�ce stawek z tytułu art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
 

Oznaczenie terenu Stawka w % 
1 PU 30 
1 RL, 2 RL 30 
1 KDW 30 

 
§  10. 1. W granicach zmiany planu trac� moc 

ustalenia i rysunek miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gi�ycko obejmuj�cego cz��� wsi 
Antonowo (uchwała Nr II/10/2002 Rady Gminy Gi�ycko 
z dnia 29 listopada 2002 r., Dziennik Urz�dowy 
Województwa Warmi�sko-Mazurskiego Nr 18 z  dnia 
14.03.2003 r., poz. 294). 
 

2. Zamiast w/w ustale� i rysunku planu w granicach 
zmiany planu obowi�zuje tre�� niniejszej uchwały wraz 
z rysunkiem zmiany planu. 
 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi  
Gminy Gi�ycko. 

 
§ 12. 1. Uchwała wchodzi w �ycie po 30 dniach od 

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

 
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady Gminy  
Ewa Raczkowska 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały nr III/11/2010 
Rady Gminy Gi�ycko 
z dnia 15 grudnia 2010 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały nr III/11/2010 
Rady Gminy Gi�ycko 
z dnia 15 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, 
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 Gi�ycko postanawia, co nast�puje: 
 

1. Do projektu zmiany planu nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 
2. W zwi�zku z tre�ci� § 8 pkt 12 uchwały w granicach zmiany 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 V/19/2011 

Rady Miejskiej w Dobrym Mie �cie 

z dnia 18 stycznia 2011 r. 

 

w sprawie trybu i sposobu konsultacji z organizacja mi pozarz �dowymi i podmiotami wymienionymi 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 statutowej tych organizacji oraz projektów roczn ych lub wieloletnich programów 

współpracy z organizacjami pozarz �dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 us tawy 

 
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o  działalno�ci po�ytku publicznego i  o 
wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. 
Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, 
z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, 
poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, 
z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 22, poz. 120,  
Nr 19, poz. 100, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,  
poz. 146, Nr 127, poz. 857) Rada Miejska w Dobrym 
Mie�cie uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. 1. Uchwala si� tryb i sposób konsultacji 
z organizacjami pozarz�dowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3  ust. 3 ustawy o działalno�ci po�ytku publicznego 
i o wolontariacie: 
 
  1) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotycz�cych działalno�ci statutowej organizacji 
pozarz�dowych i  podmiotów wymienionych w art. 3 
ust. 3 ustawy 

 
  2) projektów rocznych lub wieloletnich programów 

współpracy z organizacjami pozarz�dowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. 
 
2. Konsultacje przeprowadzane s� w celu uzyskiwania 

opinii, stanowisk, propozycji od organizacji 
pozarz�dowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy w sprawie poddanej konsultacjom. 
 

§ 2. 1. Konsultacje ogłasza Burmistrz w formie 
ogłoszenia zawieraj�cego w szczególno�ci: 
 

  1) cel konsultacji, 
 
  2) przedmiot konsultacji, 
 
  3) czas rozpocz�cia i zako�czenia konsultacji, 
 
  4) form� konsultacji. 
 

2. Ogłoszenie o konsultacjach podawane jest do 
publicznej wiadomo�ci, poprzez: 
 
  1) publikacj� w Biuletynie Informacji Publicznej Urz�du 

Miejskiego w Dobrym Mie�cie, 
 
  2) zamieszczenie na stronie internetowej, pod adresem 

www.dobremiasto.com.pl, 
 
  3) wywieszenie na tablicy informacyjnej Urz�du 

Miejskiego w Dobrym Mie�cie 
 
3. Ogłoszenie o konsultacjach mo�e zosta� przekazane 

organizacjom pozarz�dowym równie� w inny sposób. 
 

4. Ogłoszenie o konsultacjach przekazywane w inny 
sposób obejmie organizacje pozarz�dowe uwzgl�dnione 
w bazie organizacji pozarz�dowych, prowadzonej przez 
Urz�d Miejski w Dobrym Mie�cie. 

 
5. Ogłoszenie o konsultacjach podawane jest do 

publicznej wiadomo�ci, co najmniej na 5 dni przed dat� 
rozpocz�cia konsultacji. 

 


