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UCHWAŁA Nr XXVII/231/09 

Rady Miejskiej w Biskupcu 

z dnia 28 stycznia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego terenów rekreacyjno-pensjonatow ych 

„Słoneczny Brzeg” – zmiana, poło �onych w obr �bie Rukławki w gm. Biskupiec. 

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

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717; z 2004 Nr 6, poz. 41, 
Nr 141, poz. 1492; z 2005 Nr 113, poz. 954, Nr 130,  
poz. 1087; z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635;  
z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 Nr 199, poz. 1227,  
Nr 201, poz. 1237) 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, 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. 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, Nr 173, poz. 1218), Rada Miejska w 
Biskupcu po stwierdzeniu zgodno�ci ustale� planu ze 
Studium Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta i Gminy Biskupiec uchwala, co 
nast�puje: 
 

§ 1. Uchwala si� Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów rekreacyjno-pensjonatowych 
„Słoneczny Brzeg” – zmiana, poło�onych w obr�bie 
Rukławki w gm. Biskupiec – zwany dalej planem. 
 

§ 2. Zakres i granice planu zostały okre�lone w 
uchwale Nr XV/115/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. Rady 
Miejskiej w Biskupcu w sprawie przyst�pienia do 
sporz�dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów rekreacyjno-pensjonatowych 
„Słoneczny Brzeg” - zmiana, poło�onych w obr�bie 
Rukławki w gm. Biskupiec. 
 

§ 3. Uchwalony plan składa si�: 
 

1. Z tekstu stanowi�cego tre�� niniejszej uchwały. 
 

2. Z rysunku w skali 1:1000 stanowi�cego zał�cznik  
Nr 1 do niniejszej uchwały, zatytułowanego: „Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego terenów 
rekreacyjno-pensjonatowych „Słoneczny Brzeg” – zmiana, 
poło�onych w obr�bie Rukławki w gm. Biskupiec”. 
 

3. Z rozstrzygni�cia w sprawie zgodno�ci planu z 
ustaleniami studium, rozstrzygni�cia o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu, 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 2 do niniejszej uchwały. 
 

Rozdział I 
Przepisy ogólne – dotycz �ce całego terenu 

 
§ 4. Przedmiotem ustale� zmiany planu s�: 

 
  1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj�ce 

tereny o ró�nym przeznaczeniu lub ró�nych zasadach 
zagospodarowania; 

 
  2) rozwi�zania komunikacyjne oraz powi�zania terenów z 

istniej�cymi drogami publicznymi; 
 
  3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej; 
 
  4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym: linie 
zabudowy i gabaryty budynków, wska�niki 
intensywno�ci zabudowy; 

 
  5) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane; 
 
  6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakazy 
zabudowy, wynikaj�ce z potrzeb ochrony �rodowiska 
przyrodniczego, prawidłowego gospodarowania 
zasobami przyrody; 

 
  7) stawki procentowe, na podstawie których ustala si� 

opłat�, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. 
 

§ 5. Ustala si� nast�puj�c� interpretacj� u�ytych 
symboli i oznacze�: 
 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza lini� 
poza która nie mo�na sytuowa� obiektów kubaturowych. 
 

2. Przeznaczenie podstawowe - nale�y przez to 
rozumie� takie przeznaczenie, które przewa�a na danym 
terenie wyznaczonym liniami rozgraniczaj�cymi. 
 

3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce - nale�y przez to 
rozumie� inne rodzaje przeznaczenia ni� podstawowe, które 
uzupełniaj� lub wzbogacaj� przeznaczenie podstawowe. 
 

4. Teren elementarny – nale�y przez to rozumie� teren 
wydzielony lini� rozgraniczaj�c� i oznaczony odr�bnym 
symbolem. 
 

5. Wska�nik zabudowy - nale�y przez to rozumie� 
stosunek ł�cznej powierzchni zabudowy do powierzchni 
działki. 
 

§ 6. 1. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu s� obowi�zuj�ce: 
 
  1) granice obszaru opracowania planu; 
 
  2) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu i 

ró�nych zasadach zagospodarowania; 
 
  3) oznaczenia przeznaczenia terenów: UT, UM, UTs, ZP, 

KD, KDW, TI; 
 
  4) linie zabudowy. 
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2. Nast�puj�ce oznaczenia mog� podlega� zmianom: 
 
  1) oznaczenia liniowe urz�dze� infrastruktury technicznej 

okre�laj�ce ich orientacyjny przebieg do u�ci�lenia w 
projektach budowlanych; 

 
  2) oznaczenia obrazuj�ce zasady wewn�trznego 

podziału mog�ce podlega� niewielkim zmianom 
wynikaj�cym z uwarunkowa� terenowych. 

 
§ 7. Ustala si� nast�puj�ce zasady zagospodarowania 

na całym obszarze obj�tym planem: 
 

1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
 
  1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

zostały okre�lone poprzez ustalenie parametrów i 
wska�ników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dla poszczególnych terenów; 

 
  2) ustala si� na całym terenie opracowania zakaz 

lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z 
wyj�tkiem obiektów zaplecza budowy; 

 
  3) ustala si� tymczasowy sposób zagospodarowania 

terenu zgodny z obecnym sposobem wykorzystania; 
 
  4) w granicach opracowania nie wyznacza si� terenów 

wymagaj�cych procedury scalenia i podziału zgodnie z 
przepisami o gospodarce nieruchomo�ciami. 

 
  5) dopuszcza si� zmniejszenie ilo�ci działek poprzez 

ł�czenie działek wyznaczonych na rysunku planu w 
jedn� działk� budowlan�; 

 
2. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
 
  1) cały teren opracowania poło�ony jest w obszarze 

chronionego krajobrazu, w stosunku do którego 
obowi�zuj� przepisy rozporz�dzenia wojewody 
warmi�sko-mazurskiego w sprawie obszarów 
chronionego krajobrazu; 

 
  2) na całym terenie obowi�zuje zakaz lokalizacji 

przedsi�wzi�� zaliczanych w przepisach o ochronie 
�rodowiska do mog�cych znacz�co oddziaływa� na 
�rodowisko, wymagaj�cych sporz�dzenia raportu o 
oddziaływaniu na �rodowisku oraz  dla których raport o 
oddziaływaniu na �rodowisko mo�e by� wymagany z 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego; 

 
  3) dla całego terenu obj�tego opracowaniem ustala si� 

dopuszczalny poziom hałasu w �rodowisku jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej zgodnie z 
przepisami odr�bnymi; 

 
  4) w celu ochrony warto�ci przyrodniczo-krajobrazowych 

terenu wprowadza si� na całym obszarze obj�tym 
opracowaniem zakaz stosowania ogrodze� wy�szych ni� 
1,8 m, ogrodze� pełnych oraz ogrodze� wykonanych z 
prefabrykowanych elementów �elbetowych. 

 
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury: tereny obj�te granicami opracowania 
nie znajduj� si� w strefie ochrony konserwatorskiej i 
archeologicznej w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. 
 

4. Zasady obsługi terenu w  infrastruktur� techniczn�: 

 
  1) adaptuje si� istniej�ce sieci i urz�dzenia infrastruktury 

technicznej; 
 
  2) ustala si� zasad� prowadzenia sieci infrastruktury 

technicznej w liniach rozgraniczaj�cych dróg o ile nie 
zostały pokazane na rysunku planu; 

 
  3) zaopatrzenie w wod� z wodoci�gu gminnego – 

adaptuje si� istniej�c� sie� wodoci�gow� z 
mo�liwo�ci� modernizacji, przebudowy lub rozbudowy; 

 
  4) odprowadzenie �cieków sanitarnych istniej�cym 

kolektorem do oczyszczalni �cieków – nie dopuszcza si� 
rozwi�za� przej�ciowych w postaci zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni �cieków; 

 
  5) wody opadowe – na terenach przeznaczonych pod 

zabudow� odprowadzenie wód opadowych przewiduje 
si� w granicach własnych działki; z dróg i placów o 
nawierzchni nieprzepuszczalnej nale�y po 
oczyszczeniu w stopniu przewidzianym w przepisach 
odr�bnych odprowadzi� po uzyskaniu pozwolenia 
wodno-prawnego do odbiornika - jezioro Dadaj; 

 
  6) zaopatrzenie w energi� elektryczn� – z istniej�cej sieci 

energetycznej na warunkach ustalonych przez zarz�dc� 
sieci, przechodz�c� przez teren opracowania fragment 
sieci energetycznej nale�y przebudowa�; 

 
  7) zaopatrzenie w gaz - zgodnie z warunkami 

dysponenta sieci; 
 
  8) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych �ródeł ciepła z 

zastosowaniem technologii niskoemisyjnych; 
 
  9) gromadzenie odpadów stałych - w typowych 

pojemnikach w granicach własnych działki z 
wywiezieniem na składowisko przez wyspecjalizowane 
przedsi�biorstwo - nie dopuszcza si� utylizacji i 
składowania odpadów w granicach własnych działki. 

 
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji: 
 
  1) obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów z 

istniej�cych dróg gminnych lub dróg wewn�trznych; 
 
  2) zabrania si� utwardzania powierzchni dróg, placów 

manewrowych i parkingów �u�lem i gruzem budowlanym. 
 

7. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 
technicznej - na terenie opracowania nie przewiduje si� 
zada� własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej. 
 

8. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym - na terenie obj�tym granicami 
opracowania nie wyst�puj� inwestycje celu publicznego o 
znaczeniu ponadlokalnym 
 

Rozdział II 
Przepisy szczegółowe dotycz �ce terenów o ró �nej 
funkcji lub ró �nym sposobie zagospodarowania 

 
§ 8. Dla terenów wydzielonych liniami 

rozgraniczaj�cymi ustala si� nast�puj�ce warunki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 

1. Obszar oznaczony na rysunku planu symbolem 1UT 
- tereny zabudowy usług turystycznych. Przeznaczenie 
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podstawowe - zabudowa pensjonatowa. Funkcja 
uzupełniaj�ca - zabudowa usługowa zwi�zana z funkcj� 
podstawow�, w tym usługi gastronomii, rekreacji i sportu. 
Funkcja uzupełniaj�ca mo�e wyst�powa� tylko ł�cznie z 
funkcj� podstawow�. 
 
  1) zasady i warunki podziału na działki budowlane 

zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu – działki 
usytuowane frontem do jeziora, front działki nie 
mniejsze ni� 35,0 m, powierzchnia działki nie mniejsza 
ni� 2000 m2; 

 
  2) maksymalna wysoko�� zabudowy - 2 kondygnacje 

nadziemne plus u�ytkowe poddasze, jednak nie wi�cej 
ni� 13,5 m liczona od �redniego poziomu terenu wokół 
budynku do najwy�ej wysuni�tego elementu budynku; 

 
  3) stosunek całkowitej powierzchni zabudowy do 

powierzchni działki budowlanej nie wi�kszy ni� 0,50; 
 
  4) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 

oznaczeniami na rysunku planu; 
 
  5) dachy dwuspadowe lub wielospadowe z wyra�nym 

zaznaczeniem kalenicy, o symetrycznym nachyleniu 
połaci głównych zawartym w przedziale 30÷45 stopni 
kryte dachówk� ceramiczn� lub materiałem 
dachówkopodobnym w kolorach czerwieni; 

 
  6) dopuszcza si� nad cz��ci� pierwszej kondygnacji 

zastosowanie dachów płaskich wyko�czonych jako 
tarasy widokowe; 

 
  7) wyko�czenie elewacji z zastosowaniem materiałów 

tradycyjnych dla zabudowy regionalnej, takich jak: cegła 
ceramiczna, drewno, kamie� i inne – kolorystyka elewacji 
stonowana, nawi�zuj�ca do otaczaj�cego krajobrazu; 

 
  8) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 25% powierzchni 

terenu jako biologicznie czynnej; 
 
  9) dopuszcza si� na całym terenie lokalizacj� niezb�dnych 

urz�dze� i sieci infrastruktury technicznej; 
 
10) zabezpieczenie miejsc parkingowych na terenie, do 

którego wła�ciciel posiada tytuł prawny w ilo�ci nie 
mniejszej ni� 1 miejsce postojowe dla samochodów 
osobowych na 4 miejsca noclegowe lub zamiennie 
adekwatna liczba miejsc postojowych dla autokarów. 

 
2. Obszar oznaczony na rysunku planu symbolem 

2UM – tereny zabudowy usługowo-mieszkalnej. Funkcja 
podstawowa: zabudowa usługowa zwi�zana z obsług� 
ruchu turystycznego, w tym obiekty rekreacji, rehabilitacji, 
sportu i inne. Funkcja uzupełniaj�ca: mieszkanie dla 
wła�ciciela lub obsługi. Funkcja uzupełniaj�ca mo�e 
wyst�powa� tylko ł�cznie z funkcj� podstawow�. 
 
  1) zasady i warunki podziału zgodnie z oznaczeniami na 

rysunku planu – minimalna powierzchnia działki 1000 m2; 
 
  2) maksymalna wysoko�� zabudowy - 12,5 m liczona od 

�redniego poziomu terenu wokół budynku do najwy�ej 
wysuni�tego elementu budynku; 

 
  3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 

oznaczeniami na rysunku planu; 
 
  4) dachy dwuspadowe lub wielospadowe z wyra�nym 

zaznaczeniem kalenicy, o symetrycznym nachyleniu 

połaci głównych zawartym w przedziale 30÷45 stopni 
kryte dachówk� ceramiczn� lub materiałem 
dachówkopodobnym w kolorach czerwieni, dla 
budynków sportowo - rekreacyjnych dopuszcza si� 
inn� geometri� oraz inne pokrycie dachu wynikaj�ce 
ze specjalnej funkcji i konstrukcji budynku; 

 
  5) wyko�czenie elewacji z zastosowaniem materiałów 

tradycyjnych dla zabudowy regionalnej, takich jak: 
cegła ceramiczna, drewno, kamie� i inne – kolorystyka 
elewacji stonowana, nawi�zuj�ca do otaczaj�cego 
krajobrazu; 

 
  6) maksymalny wska�nika zabudowy dla pojedynczej 

działki budowlanej nie wi�kszy ni� 0,50; 
 
  7) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 25% powierzchni 

działki jako biologicznie czynnej; 
 
  8) zabezpieczenie miejsc parkingowych na terenie, do 

którego wła�ciciel posiada tytuł prawny w ilo�ci nie 
mniejszej ni� 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny plus 1 
miejsce na 50 m2 powierzchni u�ytkowej usług. 

 
3. Obszar oznaczony na rysunku planu symbolem 

3ZP, 4ZP – tereny zieleni urz�dzonej. 
 
  1) dopuszcza si� urz�dzenie stawu rekreacyjnego; 
 
  2) istniej�cy warto�ciowy drzewostan do zachowania - 

dopuszcza si� przeprowadzenie prac kształtuj�cych 
ziele�, porz�dkuj�cych i sanitarnych; 

 
  3) dopuszcza si� na całym terenie lokalizacj� obiektów 

małej architektury zwi�zanych z s�siaduj�c� 
zabudow� rekreacyjn� oraz urz�dzenie ci�gów 
pieszych i rowerowych; 

 
  4) dopuszcza si� na całym terenie lokalizacj� miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych; 
 
  5) dopuszcza si� na całym terenie lokalizacj� niezb�dnych 

urz�dze� i sieci infrastruktury technicznej. 
 

4. Obszar oznaczony na rysunku planu symbolem 
5UTs – teren usług rekreacji i sportu. 
 
  1) dopuszcza si� na całym terenie lokalizacj� obiektów 

małej architektury zwi�zanych z s�siaduj�c� 
zabudow� rekreacyjn�; 

 
  2) dopuszcza si� mo�liwo�� lokalizacji parterowych 

obiektów tymczasowych (sezonowych) zwi�zanych z 
obsług� ruchu turystycznego; 

 
  3) dopuszcza si� urz�dzenie miejsc postoju dla 

samochodów osobowych; 
 
  4) dopuszcza si� na całym terenie lokalizacj� niezb�dnych 

urz�dze� i sieci infrastruktury technicznej. 
 

5. Obszar oznaczony na rysunku planu symbolem 
6KD – teren drogi publicznej gminnej. 
 
  1) minimalna szeroko�� drogi w liniach rozgraniczaj�cych 

– 12,0 m; 
 
  2) minimalna szeroko�� jezdni 5,5 m; 
 
  3) nawierzchni� drogi nale�y urz�dzi� jako przepuszczaln�. 
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6. Obszar oznaczony na rysunku planu symbolem 

7KDW – teren drogi wewn�trznej. 
 
  1) minimalna szeroko�� drogi w liniach rozgraniczaj�cych 

– 8,0 m; 
 
  2) minimalna szeroko�� jezdni 5,0 m; 
 
  3) nawierzchni� drogi nale�y urz�dzi� jako przepuszczaln�. 
 

7. Obszar oznaczony na rysunku planu symbolem 8TI - 
tereny lokalizacji urz�dze� i sieci infrastruktury technicznej. 

 
Rozdział III 

Przepisy ko �cowe 
 

§ 9. Dla wszystkich terenów ustala si� stawk� 
procentow� słu��c� naliczaniu opłaty, o której mowa w 

art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysoko�ci  30%. 
 

§ 10. Trac� moc ustalenia i rysunek Zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów rekreacyjnych „Słoneczny Brzeg” w obr�bie 
Rukławki w gminie Biskupiec - uchwała Nr IX/61/07 z dnia 
28.06.2007 r. w granicach niniejszego opracowania. 
 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 
Biskupca. 
 

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

Przewodnicz�ca Rady Miejskiej 
Alina Radziszewska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A��������D��&E��F�
@����3E�$�D�@D�#�?���6�D�������������1B�� � <�� �,*	��
�

6�	AA0�6

Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXVII/231/09 
Rady Miejskiej w Biskupcu 
z dnia 28 stycznia 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXVII/231/09 
Rady Miejskiej w Biskupcu 
z dnia 28 stycznia 2009 r. 

 
I. Rozstrzygni �cie dotycz �ce zgodno �ci miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami  
studium: 
 
dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów rekreacyjno-pensjonatowych „Słoneczny Brzeg” - 
zmiana, poło�onych w obr�bie Rukławki w gm. Biskupiec. 
 

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, z 2004 Nr 6, poz. 41,  
Nr 141, poz. 1492, z 2005 Nr 113, poz. 954, Nr 130,  
poz. 1087, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635), 
stwierdza si� zgodno�� „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjno-
pensjonatowych „Słoneczny Brzeg” – zmiana, poło�onych 
w obr�bie Rukławki w gm. Biskupiec” ze Studium 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Biskupiec. 
 
II. Rozstrzygni �cie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu: 
 
dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów rekreacyjno-pensjonatowych 
„Słoneczny Brzeg” - zmiana, poło�onych w obr�bie 
Rukławki w gm. Biskupiec. 
 

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy  z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717, z 2004 Nr 6, poz. 41,  
Nr 141, poz. 1492, z 2005 Nr 113, poz. 954, Nr 130,  

poz. 1087, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635), 
termin wnoszenia uwag do projektu „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjno-
pensjonatowych „Słoneczny Brzeg” – zmiana, poło�onych 
w obr�bie Rukławki w gm. Biskupiec” wyznaczono do dnia 
19.01.2009 r. 

W wyznaczonym terminie nie wpłyn�ły do projektu 
�adne uwagi. 
 
III. Rozstrzygni �cie w sprawie sposobu realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, kt óre 
nale�� do zada� własnych gminy: 
 
dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów rekreacyjno-pensjonatowych 
„Słoneczny Brzeg” - zmiana, poło�onych w obr�bie 
Rukławki w gm. Biskupiec. 
 

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, z 2004 Nr 6, poz. 41,  
Nr 141, poz. 1492, z 2005 Nr 113, poz. 954, Nr 130,  
poz. 1087, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635) 
rozstrzyga si� o sposobie realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych 
gminy uj�tych w „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów rekreacyjno-pensjonatowych 
„Słoneczny Brzeg” - zmiana, poło�onych w obr�bie 
Rukławki w gm. Biskupiec” w sposób nast�puj�cy - na 
terenie opracowania nie przewiduje si� zada� własnych 
gminy z zakresu infrastruktury technicznej. 
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UCHWAŁA Nr XXVII/234/09 

Rady Miejskiej w Biskupcu 

z dnia 28 stycznia 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia wysoko �ci opłat za �wiadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone p rzez Gmin � Biskupiec. 

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

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (t.j. 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, 
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) w zwi�zku 
z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o 
systemie o�wiaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 
Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, 
poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, 
poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. 
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, 
z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120,  
poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, 
poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917) 
Rada Miejska w Biskupcu uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1. Usługi wychowania przedszkolnego �wiadczone 

przez przedszkole prowadzone przez Gmin� Biskupiec w 
zakresie podstawy programowej, okre�lonej 
obowi�zuj�cymi przepisami, realizowane s� bezpłatnie w 
wymiarze 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu od 
poniedziałku do pi�tku. 
 

§ 2. 1. Ustala si� miesi�czn� opłat� za opiek� nad 
dzieckiem w godzinach wykraczaj�cych poza godziny 
okre�lone w § 1 w wysoko�ci 10% aktualnie 
obowi�zuj�cego minimalnego wynagrodzenia za prac�, 
ustalonego na podstawie odr�bnych przepisów. Opłata ta 
nie obejmuje kosztów wy�ywienia, o których mowa w § 3. 
 

2. Opłat� zaokr�gla si� do pełnych złotych. 
 

§ 3. Opłat� za wy�ywienie dziecka w przedszkolu, 
okre�la dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem 


