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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XLIV/254/2009 
Rady Miejskiej w Ostródzie 
z dnia 21 sierpnia 2009 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 Miejska w Ostródzie 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� § 10 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 XLIV/255/2009 

Rady Miejskiej w Ostródzie 

z dnia 21 sierpnia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego rejonu 

ulic Olszty �ska-Gizewiusza w Ostródzie. 

 

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) 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) Rada Miejska w Ostródzie, po 
stwierdzeniu zgodno�ci zmiany planu z ustaleniami 
studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ostródy, uchwalonego uchwał� 
Nr XI/88/99 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 8 wrze�nia 
1999 r. uchwala, co nast�puje: 

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

zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Olszty�ska-
Gizewiusza w Ostródzie, zwan� dalej „zmian� planu”. 

 
2. Ustalenia zmiany planu stanowi� tre�� niniejszej 

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

Nr XXIX/174/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 
29 sierpnia 2008 r. w sprawie przyst�pienia do 
sporz�dzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Olszty�ska-
Gizewiusza w Ostródzie. 

 

2. Rysunek zmiany planu stanowi zał�cznik Nr 1 do 
uchwały. 

 
3. Zał�cznik Nr 1 do uchwały, sporz�dzony na kopii 

mapy zasadniczej w skali 1:1000, 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) oznacze� przeznaczenia terenu na cele: P/U - 

zabudowy produkcyjno-usługowej; ZI - zieleni 
izolacyjnej; ZP - zieleni urz�dzonej. 

 
4. 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 

1P/U Zabudowa produkcyjno-usługowa 
1ZI Ziele� izolacyjna 
1ZP Ziele� urz�dzona 

 
§ 4. Ustalenia zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
1. W granicach zmiany planu zasady ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego okre�lone s� 
ustaleniami: 
 
  a) warunków konserwatorskich dla terenu w granicach 

zmiany planu obj�tego stref� archeologiczn� „W”, 
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okre�lon� w „Studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy” 
(Uchwała Nr XI/88/99 Rady Miejskiej w Ostródzie z 
dnia 8 wrze�nia 1999 r.), 

 
  b) zasad kształtowania zabudowy. 
 

2. W granicach zmiany planu nie ustala si� terenów 
lokalizacji inwestycji celu publicznego, o której mowa 
w przepisach art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

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

przyrody i krajobrazu kulturowego: 
 
1. W granicach zmiany planu zezwala si� na 

lokalizacj� inwestycji mog�cych znacz�co oddziaływa� na 
�rodowisko w rozumieniu przepisów Rozporz�dzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie 
okre�lenia rodzajów przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co 
oddziaływa� na �rodowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowa� zwi�zanych z kwalifikowaniem 
przedsi�wzi�cia do sporz�dzenia raportu o oddziaływaniu 
na �rodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z pó	n. 
zm.). 

 
2. Realizacja przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co 

oddziaływa� na �rodowisko wymaga przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsi�wzi�� na obszar Natura 
2000 (Dolina Drw�cy - kod obszaru PLH 280001), 
znajduj�cy si� poza granicami zmiany planu. 

 
§ 6. Ustalenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków: 
 
1. W granicach strefy ochrony archeologicznej ustala 

si�: 
 
  a) obowi�zek uzyskania przez inwestora, od 

wojewódzkiego konserwatora zabytków - przed 
wydaniem pozwolenia na budow� lub zgłoszeniem 
wła�ciwemu organowi - uzgodnienia planowanych 
robót budowlanych, wi���cych si� z wykonywaniem 
prac ziemnych; 

 
  b) obowi�zek przeprowadzenia bada� archeologicznych 

oraz wykonania ich dokumentacji. 
 

2. Przed rozpocz�ciem bada� archeologicznych 
wymagane jest uzyskania od wojewódzkiego 
konserwatora zabytków pozwolenia na ich 
przeprowadzenie. 

 
§ 7. 1. Ustalenia dotycz�ce parametrów i wska	ników 

kształtowania zabudowy: 
 
Oznaczenie 

terenu Parametry i wska	niki kształtowania zabudowy 

1P/U 1. Zabudow� nale�y kształtowa� jako obiekty budowlane: 
produkcji, handlu i usług (w rozumieniu przepisów 
budowlanych), lub jako zespół w/w obiektów. 
 
2. Zabudow� nale�y kształtowa� do wysoko�ci czterech 
kondygnacji nadziemnych. 
 
3. Zadaszenia zabudowy nale�y kształtowa� w formie 
dachów płaskich lub wielospadowych. 
 
4. Maksymaln� powierzchni� zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki ustala si� w wielko�ci 75 %. 
 
5. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki ustala si� w wielko�ci 
15 %. 

 
6. Ustala si� mo�liwo�� realizacji funkcji towarzysz�cej 
funkcji podstawowej, takiej jak: gara�e, miejsca 
postojowe, infrastruktura techniczna, budynki 
gospodarcze, doj�cia i dojazdy, ogrodzenia i mała 
architektura. 
 
7. Nie zezwala si� na lokalizacj� obiektów handlowych o 
powierzchni sprzeda�y powy�ej 2000 m2. 

1ZI, 1ZP 1. Ustala si� zakaz zabudowy budynkami w rozumieniu 
przepisów budowlanych. 

 
2. Nieustalone w zmianie planu warunki zabudowy 

reguluj� (odpowiednio) wła�ciwe przepisy budowlane wraz 
z tre�ci� ustale� zmiany planu. 

 
§ 8. Ustalenia dotycz�ce zasad podziału terenu na 

działki budowlane. 
 
1. W granicach zmiany planu podział terenu na działki 

budowlane powinien spełnia� warunki okre�lone dla 
działki budowlanej przepisami art. 2 pkt 12 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z 
ustaleniami i rysunkiem zmiany planu. 

 
2. Teren w granicach zmiany planu stanowi działk� 

budowlan�. 
 
3. Dla obsługi komunikacyjnej terenu w granicy zmiany 

planu ustala si� mo�liwo�� wydzielenia dróg 
wewn�trznych o szeroko�ci pasa drogowego min. 8 m w 
liniach rozgraniczaj�cych. 

 
§ 9. Ustalenia dotycz�ce zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury: 

 
1. W granicach zmiany planu ka�da z działek 

budowlanych przeznaczonych pod zabudow� budynkami 
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. 

 
2. W granicach zmiany planu zaopatrzenie w ciepło 

ka�dej z działek budowlanych przeznaczonych pod 
zabudow� budynkami na pobyt ludzi mo�e by� 
dokonywane alternatywnie: 
 
  a) przez zapewnienie mo�liwo�ci przył�czenia działki lub 

bezpo�rednio budynku do zewn�trznych sieci 
uzbrojenia systemu scentralizowanych 	ródeł ciepła 
lub 

 
  b) z indywidualnych 	ródeł ciepła, o ile pozwalaj� na to 

przepisy odr�bne. 
 

3. Zasady przył�cze�, o których mowa w punkcie 1 i 
punkcie 2 a) powinny by� okre�lone w stosownych 
warunkach technicznych, wydawanych na podstawie 
przepisów odr�bnych. 

 
4. W robotach budowlanych elektroenergetycznych 

(dot. wykonania nowych inwestycji) nale�y skablowa� 
sieci i przył�czenia elektroenergetyczne. Przył�czenie 
odbiorców do wspólnej sieci elektroenergetycznej na 
obszarze w granicach zmiany planu b�dzie nast�powało 
na ogólnych zasadach przył�czenia odbiorców 
obowi�zuj�cych we wła�ciwym terenowo dysponencie 
sieci. Rezerwuje si� pas terenu w chodnikach ulic dla 
projektowanej sieci elektroenergetycznej wraz 
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z lokalizacj� zł�czy kablowo-pomiarowych oraz 
projektowanych stacji transformatorowych. 

 
5. Wody opadowe nale�y odprowadzi�: do sieci 

kanalizacji deszczowej, na teren nieutwardzony lub do 
dołów chłonnych (alternatywnie zezwala si� na inne 
rozwi�zania zgodne z warunkami okre�lonymi przepisami 
prawa wodnego i budowlanego). Wody opadowe z 
parkingów, powierzchni dróg oraz powierzchni 
utwardzonych przed odprowadzeniem nale�y wst�pnie 
oczy�ci� w osadnikach lub separatorach substancji 
ropopochodnych. 

 
6. W granicach zmiany planu zasilanie z istniej�cej 

sieci gazowej podmiotów ubiegaj�cych si� o przył�czenie 
nast�pi na warunkach technicznych okre�lonych przez 
operatora sieci gazowej. Nale�y zachowa� normatywne 
odległo�ci projektowanych urz�dze� i obiektów od 
istniej�cej sieci gazowej na podstawie wła�ciwych 
przepisów. Dopuszcza si� przebudow� istniej�cej sieci 
gazowej z koliduj�cymi obiektami na warunkach podanych 
przez operatora sieci gazowej. 

 
7. W granicach zmiany planu linie telekomunikacyjne 

nale�y projektowa� jako podziemne z rozprowadzeniem w 
terenach przeznaczonych pod ci�gi komunikacyjne. 
Dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury 
telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod 
zabudow�. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z 
istniej�cymi urz�dzeniami telekomunikacyjnymi nale�y je 
przebudowa� i dostosowa� do projektowanego 
zagospodarowania zgodnie z wła�ciwymi obowi�zuj�cymi 
przepisami, normami i warunkami przebudowy. 

 
8. Odprowadzenie �cieków z terenów w granicach 

zmiany planu nast�puje przez przył�czenie działek 
budowlanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i 
przesył �cieków do oczyszczalni. 
 

9. W granicach zmiany planu zezwala si� na 
lokalizacj� urz�dze� systemów infrastruktury technicznej i 
elementów sieci im towarzysz�cych (stacje 
transformatorowe, przepompownie �cieków, separatory). 

 
10. W granicach zmiany planu miejsca parkingowe 

nale�y lokalizowa� na działkach budowlanych do których 
inwestor posiada tytuł prawny w ilo�ci minimum 25 miejsc 
parkingowych na 1000 m² powierzchni produkcji lub usług. 

 

11. Obsług� komunikacyjn� terenów w granicach 
zmiany planu ustala si� z ulicy Przemysłowej. 

 
§ 10. W granicach zmiany planu nie ustala si� zada� 

własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, o 
których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

§ 11. Ustalenia dotycz�ce stawek z tytułu art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
 

Oznaczenie terenu Stawka w % 
1P/U *) 
1ZI *) 
1ZP *) 

*) - dla w/w pozycji stawki z tytułu przepisów art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie maj� 
zastosowania. 
 

§ 12. Rozstrzygni�cia, o których mowa w art. 20 ust. 1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
zawiera zał�cznik Nr 2 do uchwały. 

 
§ 13. 1. W granicach zmiany planu trac� moc ustalenia 

i rysunek miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ostródy w rejonie ulic Olszty�ska-
Gizewiusza (Uchwała Nr XXI/129/2008 Rady Miejskiej w 
Ostródzie z dnia 28 stycznia 2008 r., Dziennik Urz�dowy 
Województwa Warmi�sko-Mazurskiego Nr 54 z dnia 
8 kwietnia 2008 r., poz. 1095). 

 
2. Zamiast w/w ustale� i rysunku planu w granicach 

zmiany planu obowi�zuje tre�� niniejszej uchwały wraz z 
rysunkiem zmiany planu. 

 
§ 14. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego. 
 
2. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 

Miasta Ostródy. 
 
§ 15. Uchwała wchodzi w �ycie po 30 dniach od daty 

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

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej 
Czesław Najmowicz 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XLIV/255/2009 
Rady Miejskiej w Ostródzie 
z dnia 21 sierpnia 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XLIV/255/2009 
Rady Miejskiej w Ostródzie 
z dnia 21 sierpnia 2009 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 Miejska w Ostródzie 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� § 10 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 XLVIII/234/09 

Rady Miejskiej w Nowym Mie �cie Lubawskim 

z dnia 25 sierpnia 2009 r. 

 

w sprawie okre �lenia zasad rozliczania tygodniowego obowi �zkowego wymiaru godzin zaj �� nauczycieli, 

dla których ustalony plan zaj �� jest ró �ny w poszczególnych okresach roku szkolnego. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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, 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 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) oraz art. 
42 ust. 7 pkt 1 i art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, 
Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 
95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 
176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, 
z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, 
poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800) 
Rada Miejska w Nowym Mie�cie Lubawskim uchwala, co 
nast�puje: 

 
§ 1. Uchwał� stosuje si� do nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych 
przez Gmin� miejsk� Nowe Miasto Lubawskie, dla których 
ustalony plan zaj�� wynikaj�cych z planów nauczania jest 
ró�ny w poszczególnych okresach roku szkolnego z powodu 
ró�nej ilo�ci godzin w poszczególnych okresach roku 
szkolnego, wynikaj�cej z planów nauczania lub organizacji 
pracy szkoły, przedszkola lub placówki. 
 

§ 2. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zaj��, 
dla których ustalony plan zaj�� wynikaj�cy z planów 
nauczania w pewnych okresach roku szkolnego nie 
wyczerpuje obowi�zkowego wymiaru tego nauczyciela 
tygodniowego wymiaru godzin zaj��, zobowi�zani s� do 
realizowania w innych okresach danego roku szkolnego 
odpowiednio wi�kszej liczby godzin tak, aby �redni wymiar 
godzin zaj�� nauczyciela w ci�gu całego roku szkolnego 
odpowiadał obowi�zkowemu wymiarowi zaj�� okre�lonych w 
art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. 

 

§ 3. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze 
zaj��, realizuj�cych ró�ny wymiar zaj�� w poszczególnych 
okresach roku szkolnego, w umowie nale�y okre�li� �redni 
wymiar godzin zaj�� dla całego okresu zatrudnienia. 

 
§ 4. Plan zaj�� ustalony wg zasad, o których mowa w § 2, 

powinien by� okre�lony dla ka�dego nauczyciela w planie 
organizacyjnym szkoły, przedszkola lub placówki na dany rok 
szkolny i podany nauczycielowi do wiadomo�ci przed 
rozpocz�ciem roku szkolnego. 

 
§ 5. Przydzielone w planie organizacyjnym szkoły, 

przedszkola lub placówki godziny zaj��, niezrealizowane 
przez nauczyciela z powodu choroby lub przyczyn le��cych 
po stronie pracodawcy, traktuje si� dla rocznego rozliczenia 
godzin jako godziny zrealizowane, za wyj�tkiem godzin 
ponadwymiarowych. 

 
§ 6. W przypadku rozwi�zania z nauczycielem stosunku 

pracy przed upływem roku szkolnego, na który został 
ustalony ró�ny plan zaj��, rozliczenie z przydzielonych w 
planie organizacyjnym godzin zaj�� nast�puje z dat� ustania 
stosunku pracy z tym, �e za wszystkie przepracowane 
miesi�ce, bez wzgl�du na wymiar zrealizowanych zaj��, 
przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia 
zasadniczego za obowi�zkowy tygodniowy wymiar godzin 
zaj�� okre�lony w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, a 
tak�e za przepracowane w tym czasie godziny 
ponadwymiarowe. 
 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 
Nowego Miasta Lubawskiego. 

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

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

 
Przewodnicz�cy Rady Miejskiej 

Andrzej Nadolski 


