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  1) wszystkie zaWwiadczenia o pomocy de minimis, jakie 
otrzymał w roku, w którym ubiega siC o pomoc, oraz 
w ci>gu dwóch poprzedzaj>cych go lat, albo 
oWwiadczenie o wielkoWci pomocy de minimis 
otrzymanej w tym okresie, albo oWwiadczenie 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

 
  2) informacje niezbCdne do udzielenia pomocy  

de minimis na formularzu, stanowi>cym zał>cznik  
do rozporz>dzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 
2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych 
przez podmiot ubiegaj>cy siC o pomoc de minimis  
(Dz. U. Nr 53, poz. 311) oraz sprawozdania finansowe 
za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporz>dzane 
zgodnie z przepisami o rachunkowoWci. 

 
§ 4. 1. Przepisy § 2 - § 3 stosuje siC odpowiednio do 

umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat 
odsetek od nalecnoWci pieniCcnych maj>cych charakter 
cywilnoprawny, przypadaj>cych żminie Ostróda i jej 
jednostkom podległym oraz do umarzania, odraczania lub 
rozkładnia na raty spłat innych nalecnoWci ubocznych. 
 

2. Umorzenie nalecnoWci głównej skutkuje 
umorzeniem odsetek. 
 

3. Jeceli umorzenie dotyczy czCWci nalecnoWci głównej, 
w odpowiednim stosunku do tej nalecnoWci podlegaj> 
umorzeniu odsetki. 
 

4. Umorzenie czCWci nalecnoWci moce nast>pić po 
uregulowaniu pozostałej kwoty. 
 

§ 5. Przepisów § 2 - § 4 nie stosuje siC do nalecnoWci, 
których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz 
rozkładanie spłaty na raty okreWlaj> odrCbne przepisy. 
 

§ 6. 1. NalecnoWci pieniCcne maj>ce charakter 
cywilnoprawny, przypadaj>ce żminie Ostróda i jej 
jednostkom podległym mog> być umarzane w całoWci 
z urzCdu, jeceliŚ 
 
  1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiaj>c cadnego 

maj>tku albo pozostawiła maj>tek niepodlegaj>cy 
egzekucji na podstawie odrCbnych przepisów, albo 
pozostawiła przedmioty codziennego ucytku domowego, 
których ł>czna wartoWć nie przekracza kwoty 6.000 złś 

 
  2) osoba prawna - została wykreWlona z właWciwego 

rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku 

maj>tku, z którego mocna by egzekwować nalecnoWć, 
a odpowiedzialnoWć z tytułu nalecnoWci nie przechodzi 
z mocy prawa na osoby trzecie; 

 
  3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ce 

w postCpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siC kwoty 
wycszej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej 
nalecnoWci lub postCpowanie egzekucyjne okazało siC 
nieskuteczne; 

 
  4) jednostka organizacyjna nieposiadaj>ca osobowoWci 

prawnej uległa likwidacji, a odpowiedzialnoWć z tytułu 
nalecnoWci nie przechodzi z mocy prawa na osoby 
trzecie. 
 
2. Jeceli oprócz dłucnika głównego zobowi>zane s> 

inne osoby, nalecnoWci, o których mowa w ust. 1, mog> 
zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania s> 
spełnione wobec wszystkich zobowi>zanych. 
 

3. Umorzenie nalecnoWci w przypadku okreWlonym 
w ust. 1 pkt 3 w stosunku do zobowi>zanego 
prowadz>cego działalnoWć gospodarcz> wymaga 
spełnienia warunków okreWlonych w § 3 uchwały. 

 
§ 7. Źo umarzania, odraczania terminów lub rozkładania 

na raty spłat nalecnoWci, o których mowa w niniejszej 
uchwale, uprawniony jest Wójt żminy Ostróda. 

 
§ 8. Umorzenie nalecnoWci, odroczenie terminu spłaty 

całoWci lub czCWci nalecnoWci albo rozłocenie płatnoWci lub 
czCWci nalecnoWci na raty nastCpuje po przeprowadzeniu 
postCpowania wyjaWniaj>cego, w formie jednostronnego 
oWwiadczenia woli Wójta żminy Ostróda, na podstawie 
przepisów prawa cywilnego. 

 
§ 9. Traci moc Uchwała Nr LVI/223/06 Rady żminy 

Ostróda z dnia 30 maja 2006 r. w sprawieŚ szczegółowych 
zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na 
raty spłat nalecnoWci pieniCcnych, do których nie stosuje 
siC ustawy - Ordynacja podatkowa. 
 

§ ńŃ. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Źzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady żminy Ostróda 
Roman Nowakowski 

 
 

1853 

UCHWAŁA Nr XLIII/257/2ŃńŃ 

Rady Gminy Grodziczno 

z dnia 28 lipca 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj>cego  
działki nr ń5Ń i ń5ń połocone na gruntach wsi Mroczno 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Źz. 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, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 20 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 138   Poz. 1853 
 

- 8150 - 

ust. 1 i art. 29 ust. 1 i 2 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, 
z 2009 r. Nr 220, poz. 1413 z 2010 r. Nr 24, poz. 124,  
Nr 75, poz. 474.) Rada Gminy w Grodzicznie uchwala,  
co nastCpujeŚ 
 

Rozdział ń 
Przepisy ogólne 

 
§ ń. 1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 

Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy żrodziczno oraz po zapoznaniu siC 
z prognoz> oddziaływania na Wrodowisko oraz prognoz> 
skutków finansowych uchwalenia planu, uchwala siC 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obejmuj>cego działki nr 150 i 151 połocone na gruntach 
wsi Mroczno, zwanego dalej planem. 
 

2. Plan obejmuje zakres i granice zgodne z Uchwał> 
Nr XVII/128/08 Rady Gminy w Grodzicznie z dnia  
17 czerwca 2008 roku w sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmuj>cego działki geodezyjne nr 150 
i 151 połocone na gruntach wsi Mroczno. 

 
3. Plan składa siC z nastCpuj>cych elementów 

podlegaj>cych uchwaleniu i opublikowaniu: 
 
  1) ustaleM stanowi>cych treWć niniejszej uchwałyś 
 
  2) rysunku planu w skali 1Ś1000 stanowi>cego zał>cznik 

nr 1 do uchwałyś 
 
  3) rozstrzygniCcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu, stanowi>cego zał>cznik nr 2 do uchwałyś 
 
  4) rozstrzygniCcia o sposobie realizacji okreWlonych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz 
zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, nalec>cych do zadaM własnych gminy, 
stanowi>cego zał>cznik nr 3 do uchwałyś 

 
  5) stwierdzenia zgodnoWci miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami 
studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy żrodziczno, stanowi>cego 
zał>cznik nr 4 do uchwały. 

 
§ 2. 1. Przedmiotem ustaleM planu s>Ś 

 
  1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN; 
 
  2) teren drogi wewnCtrzne j– KDW; 
 
  3) teren obsługi komunikacji – KS; 
 
  4) zasady obsługi infrastruktur> techniczn>ś 
 
  5) zasady kształtowania zabudowy, zagospodarowania 

działek oraz zabezpieczenia potrzeb parkingowych 
projektowanych inwestycji; 

 
  6) zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego oraz 

krajobrazu. 
 

§ 3. 1. Ustala siC nastCpuj>ce oznaczenia graficzne 
jako obowi>zuj>ceŚ 
  1) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

i rócnych zasadach zagospodarowaniaś 
  2) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
  3) obowi>zuj>ca linia zabudowyś 
  4) kierunek głównej kalenicy budynku. 
  5) oznaczenia przeznaczenia terenu elementarnego; 
  6) granice terenu objCtego planem; 
 

2. NastCpuj>ce oznaczenia mog> podlegać zmianomŚ 
  1) lokalizacja budynku na działceś 
  2) proponowane podziały działekś 
  3) orientacyjne linie rozgraniczaj>ce miejsca parkingowe. 
 

§ 4. 1. W zakresie infrastruktury technicznej ustala siC 
jako obowi>zuj>ceŚ 
 
  1) zaopatrzenie w wodC z gminnej sieci wodoci>gowejś 
 
  2) obowi>zuje nakaz podł>czenia wszystkich obiektów do 

gminnej sieci kanalizacji sanitarnej: na okres czasowy, 
nie dłucej nic do dnia 31 grudnia 2015 r. dopuszcza 
siC odprowadzanie Wcieków do szczelnych zbiorników 
bezodpływowychś 

 
  3) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni 

utwardzonych oraz pozostałych wód opadowych – po 
odpowiednim podczyszczeniu nalecy odprowadzać 
powierzchniowo do gruntu w granicach własnoWci 
nieruchomoWci lub do sieci kanalizacji deszczowej 
prowadzonej w liniach rozgraniczaj>cych dróg, dopuszcza 
siC inne rozwi>zania w zakresie odprowadzenia wód 
opadowych zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisamiś 

 
  4) zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnych aródeł 

zaopatrzenia w ciepło z wykluczeniem paliw 
wysokoemisyjnych; 

 
  5) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowniczej, warunki 

doprowadzenia sieci oraz przył>czy nalecy uzyskać 
u dysponenta sieci; 

 
  6) nowe sieci energetyczne i telekomunikacyjne 

z przył>czami w granicach planu nalecy wykonać jako 
kablowe na warunkach okreWlonych przez 
dysponentów sieciś 

 
  7) w przypadku kolizji projektowanych obiektów 

z istniej>cymi sieciami oraz urz>dzeniami energetycznymi 
i telekomunikacyjnymi nalecy je przebudować i 
dostosować do projektowanego zagospodarowania 
przestrzennego przy zachowaniu wymaganych stref 
ochronnych, zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami, 
normami i warunkami przebudowy uzyskanymi 
u dysponenta sieci; 

 
  8) odpady bytowe winny być gromadzone w ramach 

własnoWci nieruchomoWci oraz okresowo wywocone 
przez specjalistyczne przedsiCbiorstwo na 
zorganizowane miejsce utylizacji. 

 
2. W zakresie rozwi>zaM komunikacyjnych ustala siCŚ 

 
  1) układ podstawowy stanowi droga gminnaś budowa 

nowych zjazdów, urz>dzeM infrastruktury, nawierzchni 
itp. na warunkach ustalonych przez zarz>dcC drogiś 
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  2) układ uzupełniaj>cy stanowi droga wewnCtrzna, która 
winna zapewniać mocliwoWć obsługi komunikacyjnej 
wszystkich terenów do niej przyległych. 
 
§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 

 
  1) w granicach opracowania planu nie wyznacza siC 

terenów wymagaj>cych procedury scalenia i podziału 
nieruchomoWciś 

 
  2) ogrodzenia działek nie mog> przekraczać wysokoWci 

150 cm, zabrania siC wykonywania ogrodzeM 
z elementów betonowych prefabrykowanych, pełnych 
lub acurowych Wcian murowanych lub elementów 
metalowychś podstawowym materiałem powinna być 
cegła, drewno, kamieMś do uzupełnienia ogrodzeM 
wskazane s> cywopłotyś 

 
  3) w granicach planu podział terenu na działki budowlane 

powinien spełniać warunki okreWlone dla działki 
budowlanej przepisami art. 2 pkt 12 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz 
z ustaleniami i rysunkiem planu; 

  
  4) ustalenia dotycz>ce dominant, reklamŚ 

- zakaz rozmieszczania reklam wielkoformatowych 
wolnostoj>cychś 

- „zakaz lokalizowania masztów przekaanikowych 
sieci komórkowych i sieci radiowo-telewizyjnych;”* 

- ustalenie nie dotyczy gminnego systemu informacji 
przestrzennej oraz znaków drogowych. 

 
§ 6. W zakresie ochrony Wrodowiska przyrodniczego 

oraz krajobrazu: 
 
  1) zakaz lokalizowania przedsiCwziCć mog>cych 

znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, wymagaj>cych 
sporz>dzenia raportu oddziaływania na Wrodowisko lub 
dla których obowi>zek sporz>dzania raportu moce być 
wymagany na podstawie przepisów szczególnych za 
wyj>tkiem realizacji niezbCdnych urz>dzeM 
komunikacyjnych, infrastruktury technicznej „oraz 
innych”* inwestycji celu publicznego nieujCtych w § 5)ś 

 
  2) w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem 

nakazuje siC spełnienie warunków wynikaj>cych 
z przepisów prawa w zakresie emisji zanieczyszczeM 
do atmosfery; 

 
  3) w zakresie wartoWci krajobrazowych nakazuje siC 

ochronC lokalnych wartoWci krajobrazu oraz zieleni 
poprzez zachowanie naturalnego ukształtowania 
terenu oraz ujednolicenie formy architektonicznej 
nowej zabudowy; 

 
  4) dopuszczalny poziom hałasu w Wrodowisku dla terenu 

oznaczonego symbolem 1MN, 2MN nalecy przyj>ć jak 
dla celów mieszkaniowych. 

 
§ 7. 1. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
 
 
 
 
 
 

  1) Teren opracowania planu znajduje siC w strefie Wcisłej 
ochrony archeologicznej W - stanowisko archeologiczne 
AZP 33-54/54: 
- celem ochrony jest zachowanie i udokumentowanie 

reliktowej Wredniowiecznej przestrzeni osadniczej, 
poprzez przeprowadzenie archeologicznych badaM 
ratowniczych wyprzedzaj>cych proces inwestycyjnyś 

- w strefie „W”, dla wszystkich inwestycji w niej 
lokalizowanych obowi>zuje zakaz wykonywania 
jakichkolwiek prac ziemnych i budowlanych bez 
zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
który kacdorazowo okreWli inwestorowi, 
w wydanym pozwoleniu, zakres niezbCdnych do 
wykonania archeologicznych badaM ratowniczych 
wyprzedzaj>cych proces zainwestowania terenu. 

 
§ 8. Ustala siC nastCpuj>c> interpretacjC ucytych pojCć 

w niniejszej uchwale: 
 
  1) k>t nachylenia dachu - k>t pochylenia płaszczyzny 

połaci wzglCdem płaszczyzny poziomejś k>t nachylenia 
dachu nie odnosi siC do elementów takich jakŚ lukarny, 
naczółki, zadaszenie wejWćś 

 
  2) funkcja podstawowa – funkcja dominuj>ca na danym 

terenie wydzielona liniami rozgraniczaj>cymi tzn. 
zajmuj>ca co najmniej 60% ł>cznej powierzchni 
zabudowy na działceś 

 
  3) funkcja uzupełniaj>ca - nalecy przez to rozumieć inne 

rodzaje przeznaczenia nic podstawowe, które 
uzupełniaj> lub wzbogacaj> przeznaczenie 
podstawowe. Ł>czna powierzchnia zabudowy 
zwi>zana z przeznaczeniem uzupełniaj>cym nie moce 
przekraczać 40% powierzchni zabudowy funkcji 
podstawowej; 

 
  4) wskaanik intensywnoWci zabudowy - jest to wskaanik 

wyracaj>cy stosunek powierzchni zabudowy 
wszystkich budynków zlokalizowanych na działce do 
powierzchni działki budowlanejś 

 
  5) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza 

maksymalne usytuowanie budynku z mocliwoWci> 
wycofania budynku w gł>b działki, nieprzekraczalna 
linia zabudowy nie dotyczy takich elementów budynku 
jak: balkon, okap, wykusze; gzymsy, galerie, tarasy nie 
zadaszone, schody zewnCtrzne, pochylnie i rampy; 

 
  6) obowi>zuj>ca linia zabudowy - oznacza liniC, na której 

nalecy sytuować przynajmniej czCWć elewacji frontowej 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 
obowi>zuj>ca linia zabudowy nie dotyczy takich 
elementów budynku mieszkalnego jakŚ balkon, okap, 
wykusze, gzymsy, galerie, tarasy, schody zewnCtrzne, 
pochylnie i rampyś dopuszcza siC wycofanie budynków 
garacowych w gł>b działki. 

 
  7) teren elementarny – nalecy przez to rozumieć teren 

wydzielony liniami rozgraniczaj>cymi, dla którego 
okreWlono szczegółowe zasady zagospodarowania 
i oznaczono symbolem. 
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Rozdział 2 
Przepisy szczegółowe dotycz>ce terenów 

elementarnych wydzielonych liniami 
rozgraniczaj>cymi 

 
§ 9. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. 
 

Oznaczenie 
terenu 

elementarnego 
Ustalenia 

1MN, 2MN Funkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 
1) Na działce dopuszcza siC budowC jednego 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz 
jednego budynku garacowego w postaci 
wolnostoj>cej. 
2) Źopuszcza siC realizacjC zabudowy garacowej 
w postaci obiektu poł>czonego z zabudow> 
mieszkaniow>. 
3) Rodzaj i nachylenie dachu dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej: dachy strome 
dwuspadowe o k>cie nachylenia 380

-45
0
, pokryte 

materiałami naturalnymi w kolorze ceglastej 
czerwieni. 
4) Rodzaj i nachylenie dachu dla zabudowy 
garacowejŚ dachy strome dwuspadowe o k>cie 
nachylenia 35

0
-45

0, pokryte materiałami 
naturalnymi w kolorze ceglastej czerwieni. 
5) IloWć kondygnacji dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej: maks 2 kondygnacje nadziemne 
w tym poddasze ucytkowe. 
6) IloWć kondygnacji dla zabudowy garacowejŚ 
maks 1 kondygnacja nadziemna. 
7) Maksymalna wysokoWć budynku mieszkalnego 
jednorodzinnegoŚ od Wredniego poziomu terenu 
mierzonego wokół budynku do najwycszego 
punktu kalenicy: maks. 8,5 m; 
8) Maksymalna wysokoWć budynku garacowegoŚ od 
Wredniego poziomu terenu mierzonego wokół 
budynku do najwycszego punktu kalenicy: maks.    
6,0 m; 
9) Maksymalna szerokoWć elewacji frontowej 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego: maks.    
16,0 m; 
10) Maksymalna szerokoWć elewacji frontowej 
budynku garacowegoŚ maks. 7,0 m; 
11) Ustawienie głównej kalenicy budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego: zgodnie 
z zał>cznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwałyś 
12) Ustawienie głównej kalenicy budynku garacowego: 
równolegle lub prostopadle do obowi>zuj>cej linii 
zabudowy; 
13) W elewacjach stosować materiały naturalne, 
tradycyjne, cegła, kamieM, tynki w kolorach od 
biegłego do jasnych pasteli, drewnoś 
14) Maksymalny wskaanik intensywnoWci zabudowy 
na działce - 30%; 
15) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 
40%; 
16) Miejsca parkingowe wynikaj>ce z programu 
inwestycji nalecy przewidzieć w granicach własnoWci 
działki tj. min. 1mp/1 budynek mieszkalny. 
17) Źopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej 
architektury tj. ogrodzenia, ławki itp. oraz altany. 
18) Nieprzekraczalna i obowi>zuj>ca linia 
zabudowy zgodnie z zał>cznikiem graficznym       
nr 1 do niniejszej uchwały. 
19) Obsługa komunikacyjna poprzez drogC 
wewnCtrzn> o symbolu 4KDW. 

 
 
3KS 

 
PrzeznaczenieŚ teren obsługi komunikacji w tym 
miejsca postojowe dla samochodów osobowych 
 
1) mocliwe jest lokalizowanie małej architektury  
tj.Ś pomników, miejsc pamiCci, fontann, kapliczek itp. 
wraz z urz>dzonym otoczeniem w postaci Wciecek 
spacerowych, placów i skwerówś wskazane 
zastosowanie nawierzchni naturalnych lub 
półprzepuszczalnychŚ kamieM, cwir, piasekś 
 
2) podział na działki – nie mniejszy nic wyznaczony 
przez linie rozgraniczaj>ce terenu elementarnegoś 
 
3) obsługa komunikacyjna z drogi o symbolu 4KDW 
oraz drogi gminnej. 
 

 
4KDW 

 
PrzeznaczenieŚ teren drogi wewnCtrznej 
 
1) Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych - 
8,0 m. 
 
2) Minimalna szerokoWć jezdni – 5,0 m. 
 

 
§ ńŃ. NieokreWlone w ustaleniach planu warunki 

zabudowy reguluj> właWciwe przepisy budowlane. 
 

§ ńń. Stawka procentowa słuc>ca naliczeniu opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, została ustalona dla 
poszczególnych terenów w granicach planu 
w nastCpuj>cych wysokoWciachŚ 

 
Oznaczenie przeznaczenia terenu Stawka procentowa 

1MN, 2MN Nie ma zastosowania 
3KS Nie ma zastosowania 

4KDW Nie ma zastosowania 
 

§ ń2. W granicach opracowania planu inwestycj> celu 
publicznego, nalec>c> do zadaM własnych gminy jest 
droga wewnCtrzna oznaczona symbolem 4KŹW oraz 
teren obsługi komunikacji oznaczony symbolem 3KS. 

 
§ ń3. Wykonanie Uchwały powierza siC Wójtowi żminy 

w Grodzicznie. 
 

§ ń4. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od 
daty ogłoszenia w Źzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego i podlega publikacji na stronie 
internetowej gminy. 
 

Przewodnicz>ca Rady żminy 
Irena żorczyMska 

 
 
 
     
* RozstrzygniCcie nadzorcze Wojewody WarmiMsko-Mazurskiego  
  - PN.0911-185/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r. 
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Rady Gminy Grodziczno 
z dnia 28 lipca 2010 r. 
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Zał>cznik nr 2 
do Uchwały nr XLIII/257/2010 
Rady Gminy Grodziczno 
z dnia 28 lipca 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu: 
 
Rada żminy w żrodzicznie po zapoznaniu siC z dokumentacj> formalno-prawn> dotycz>c> uwag do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj>cego działki nr 150 i 151 połocone na gruntach wsi Mroczno. 
 
rozstrzyga, co nastCpujeŚ 
 

1. Udokumentowano, ce w czasie wyłocenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmuj>cego działki nr 150 i 151 połocone na gruntach wsi Mroczno oraz w terminie obl igatoryjnym na oczekiwanie 
na uwagi tj. 14 dni od ostatniego dnia wyłocenia projektu planu do publicznego wgl>du do UrzCdu żminy                   
w żrodzicznie nie wpłynCły uwagi dotycz>ce przedmiotowego planu. 

 
 
 
 
 

Zał>cznik nr 3 
do Uchwały nr XLIII/257/2010 
Rady Gminy Grodziczno 
z dnia 28 lipca 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji okreWlonych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz 
zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalec>cych do zadaM własnych gminy: 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
Nr 80 poz. 717, zm: Dz. U. z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 
45 poz. 319 i Nr 225, poz. 1635) Rada Gminy rozstrzyga o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy ujCtych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
obejmuj>cego działki nr 150 i 151 połocone na gruntach wsi Mroczno, w sposób nastCpuj>cyŚ 

 
 a) zadania zapisane w ustaleniach planu zostan> wprowadzone do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy żrodziczno 

i zrealizowane zgodnie z harmonogramem zawartym w WPI i finansowane z budcetu gminy oraz ze Wrodków 
pomocowych; 

  
 b)  nalecy podj>ć działania na rzecz pozyskania Wrodków pomocowych na realizacjC inwestycji. 

 
 
 
 
 

Zał>cznik nr 4 
do Uchwały nr XLIII/257/2010 
Rady Gminy Grodziczno 
z dnia 28 lipca 2010 r. 

 
Stwierdzenie zgodnoWci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami Studium uwarunkowaM 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodziczno. 
 

Rada żminy w żrodzicznie działaj>c zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póan. zmian.) STWIźRŹZA zgodnoWć miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmuj>cego działki nr 150 i 151 połocone na gruntach wsi Mroczno opracowanego na 
podstawie Uchwały Nr XVII/128/08 Rady żminy w żrodzicznie z dnia 17 czerwca 2008  roku w sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj>cego działki geodezyjne nr 150 i 151 połocone 
na gruntach wsi Mroczno, z ustaleniami Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
żrodziczno uchwalonego uchwał> Rady żminy w żrodzicznie Nr XIV/126/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


