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W�piersk, SP Bry�sk, SP Dłutowo, Gimnazjum Dłutowo i 
oddziałach zerowych w terenie i posiadaj�cemu kwalifikacje 
wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje 
nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 
 

2. Wysoko�� nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego, w zale�no�ci od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesi�cznie: 
 
  1) przy jednej osobie w rodzinie - 6 %; 
 
  2) przy dwóch osobach w rodzinie - 8 %; 
 
  3) przy trzech osobach w rodzinie - 10 %; 
 
  4) przy czterech i wi�cej osobach w rodzinie - 12 % - (od 

aktualnie obowi�zuj�cego najni�szego wynagrodzenia 
za prac� pracowników w kraju zgodnie z 
rozporz�dzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej). 

 
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, 

zalicza si� nauczyciela oraz wspólnie z nim 
zamieszkuj�cych: współmał�onka oraz dzieci rodziców 
pozostaj�cych na jego wył�cznym utrzymaniu. 
 

4. Nauczycielowi i jego współmał�onkowi, b�d�cego 
tak�e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj�cemu, 
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w 
wysoko�ci okre�lonej w ust. 2 mał�onkowie wspólnie 
okre�laj� pracodawc�, który b�dzie im wypłacał dodatek. 
 

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje si� 
na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o 
których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek. 
Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi 
– Dyrektor ZEASiP. 
 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
nauczycielowi: 
 
  1) niezale�nie od tytułu prawnego do zajmowanego przez 

niego lokalu mieszkalnego, 
 
  2) od pierwszego dnia miesi�ca nast�puj�cego po 

miesi�cu, w którym nauczyciel zło�ył wniosek o jego 
przyznanie. 

 
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w 

okresie wykonywania pracy, a tak�e w okresach: 

 
  1) nie �wiadczenia pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie, 
 
  2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 
 
  3) odbywania zasadniczej słu�by wojskowej, 

przeszkolenia wojskowego, okresowej słu�by 
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem 
powołanym do słu�by zawarto umow� o prac� na czas 
okre�lony, dodatek wypłaca si� nie dłu�ej ni� do ko�ca 
okresu, na który umowa ta była zawarta, 

 
  4) korzystania z urlopu wychowawczego. 
 

IX. POSTANOWIENIA KO	COWE 
  

§ 24. Za miesi�ce wakacyjne (lipiec, sierpie�) 
wynagrodzenie wypłaca si� według �redniej urlopowej, 
ustalonej na podstawie przepisów rozporz�dzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz 
ekwiwalentu pieni��nego za urlop wypoczynkowy 
nauczycieli (DZ. U. Nr 71, poz. 737). 
 

§ 25. 1. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie 
na czas nieusprawiedliwionej nieobecno�ci w pracy, a 
tak�e za inne okresy, za które na podstawie odr�bnych 
przepisów nie przysługuje wynagrodzenie. 
 

2. Stawk� za 1 dzie� nie wykonywania pracy z 
przyczyn okre�lonych w ust. 1 ustala si� dziel�c wszystkie 
składniki wynagrodzenia wypłacone z góry przez 30. 
 

3. Wysoko�� utraconego wynagrodzenia za okresy, o 
których mowa w ust. 1, oblicza si� mno��c liczb� dni nie 
wykonywania pracy przez stawk� okre�lon� w ust. 2. 
 

§ 26. W przypadku rozwi�zywania z nauczycielem 
stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który 
został ustalony plan zaj��, rozliczenie z przydzielonych 
godzin zaj�� nast�puje z dat� ustania stosunku pracy z 
tym, �e 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 Karty Nauczyciela. 
Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładowymi 
organizacjami nauczycielskich zwi�zków zawodowych: 
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UCHWAŁA Nr XXIX/230/09 

Rady Miejskiej w Orzyszu 

z dnia 25 lutego 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego 

w obr �bie geodezyjnym Góra, gmina Orzysz. 

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

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Jednolity tekst 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: 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 i Nr 175, 
poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 225, poz. 1635 
oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) 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 oraz  
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 880, Nr 141, 
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poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, 
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. 
Nr 127, poz. 880) Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co 
nast�puje: 
 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Po zapoznaniu si� z prognoz� oddziaływania 

na �rodowisko oraz prognoz� skutków finansowych 
uchwalenia planu, uchwala si� zmian� miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obr�bie 
geodezyjnym Góra, gmina Orzysz, zwan� dalej planem. 
 

2. Plan obejmuje teren działki nr 10/3 w granicach 
zgodnych z uchwał� Rady Miejskiej w Orzyszu  
Nr XVIII/670/06 z dnia 25 pa�dziernika 2006 r., zmienionej 
uchwał� Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XIII/82/07 z dnia  
31 pa�dziernika 2007 r. oraz z oznaczeniami na rysunku 
planu. 
 

3. Plan składa si� z nast�puj�cych elementów 
podlegaj�cych uchwaleniu i opublikowaniu: 
  
  1) ustale� stanowi�cych tre�� niniejszej uchwały; 
 
  2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowi�cego zał�cznik 

Nr 1 do uchwały; 
 
  3) stwierdzenia zgodno�ci ustale� planu ze Studium 

uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Orzysz, stanowi�cego zał�cznik 
Nr 2 do uchwały; 

 
  4) rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowi�cego 

zał�cznik Nr 3 do uchwały; 
 
  5) rozstrzygni�cia sposobu realizacji oraz zasady 

finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, nale��cych do zada� własnych gminy, 
stanowi�cego zał�cznik Nr 4 do uchwały. 

 
§ 2. 1. Przedmiotem ustale� planu s�: 

 
  1) teren zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczony na 

rysunku planu symbolem ML; 
 
  2) teren lasu, oznaczony na rysunku planu symbolem ZL; 
 
  3) teren drogi wewn�trznej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem KDW; 
 
  4) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
 
  5) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj�cych ochronie na podstawie 
przepisów odr�bnych; 

 
  6) zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury 

technicznej; 
 
  7) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

działki; 
 
  8) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; 
 
  9) zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego; 
 
10) zasady i warunki podziału nieruchomo�ci; 

 
11) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania; 
 
12) okre�lenie inwestycji celu publicznego z zakresu 

infrastruktury technicznej, nale��cych do zada� 
własnych gminy; 

 
13) okre�lenie stawki procentowej słu��cej naliczeniu 

opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
2. Przeznaczenie podstawowe odnosi si� do 

wszystkich elementów zagospodarowania niezb�dnych do 
pełnienia ustalonej funkcji. 
 

§ 3. 1. Ustala si� nast�puj�cy zakres oznacze� 
graficznych na rysunku planu jako �ci�le obowi�zuj�cy i 
okre�lony: 
 
  1) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania; 
 
  2) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
 
  3) oznaczenia przeznaczenia terenu elementarnego; 
 
  4) granica terenu obj�tego planem. 
 

2. Zasi�g terenów zagro�onych osuwaniem si� mas 
ziemnych, granic� terenów, które mog� zosta� obj�te 
osuwiskami oraz zasi�g terenów o zło�onych warunkach 
gruntowych podano informacyjnie; 
 

§ 4. Ilekro� w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 
 
  1) nieprzekraczalnej linii zabudowy– nale�y przez to 

rozumie� lini� okre�laj�c� teren, na którym mo�na 
sytuowa� budynki, bez konieczno�ci zabudowy całego 
terenu; nieprzekraczaln� lini� zabudowy nale�y 
rozumie� nast�puj�co: �aden element budynku nie 
mo�e przekroczy� tej linii; 

 
  2) terenie elementarnym – nale�y przez to rozumie� 

teren wydzielony lini� rozgraniczaj�c� i oznaczony 
jednym symbolem; 

 
  3) prostych, zło�onych b�d� skomplikowanych 

warunkach gruntowych – nale�y przez to rozumie� 
definicje zawarte w przepisach odr�bnych, 
dotycz�cych ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych; 

 
  4) wysoko�ci budynku - nale�y przyj�� definicj� zawart� 

w przepisach odr�bnych dotycz�cych warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich 
usytuowanie; 

 
  5) powierzchni terenu biologicznie czynnej - nale�y 

przyj�� definicj� zawart� w przepisach odr�bnych 
dotycz�cych warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie; 

 
Rozdział II 

Przepisy dotycz �ce całego obszaru obj �tego planem 
 

§ 5. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony i 
kształtowania ładu przestrzennego: 
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  1) na terenie obj�tym planem nie wyst�puj� elementy 
zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu 
stosownego rozporz�dzenia w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, wymagaj�ce 
ochrony b�d� rewaloryzacji; 

 
  2) ogrodzenia działek nie wy�sze ni� 1,50 m; nale�y je 

wykona� z materiałów tradycyjnych takich jak kamie�, 
drewno, cegła, itp.; zabrania si� stosowania ogrodze� 
betonowych i murowanych pełnych oraz 
prefabrykowanych �elbetowych; 

 
  3) zasady kształtowania ładu przestrzennego zostały 

ponadto okre�lone poprzez ustalenie linii zabudowy, 
parametrów i wska�ników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu. 

 
§ 6. Ustalenia dotycz�ce ochrony �rodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego: 
 
  1) cały teren obj�ty planem znajduje si� w granicach 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego 
Parku Krajobrazowego - Wschód, w obr�bie którego 
obowi�zuj� przepisy o ochronie przyrody oraz 
stosowne rozporz�dzenia; 

 
  2) poziom hałasu w �rodowisku nale�y przyj�� dla całego 

terenu obj�tego planem jak dla terenów 
mieszkaniowych, stosownie do przepisów odr�bnych; 

 
  3) zakaz stosowania �u�la piecowego do utwardzania 

dróg i placów; 
 
  4) zakaz stosowania w indywidualnych systemach 

grzewczych nowej zabudowy paliw znacznie 
obci��aj�cych atmosfer� t.j. w�gla kamiennego, w�gla 
brunatnego i koksu; 

 
  5) nakazuje si� na terenie własnej działki gromadzenie 

odpadów komunalnych poddawanych okresowemu 
wywozowi w ramach systemu gminnego; 

 
§ 7. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków: - na terenie obj�tym planem nie 
wyst�puj� obiekty podlegaj�ce lub mog�ce podlega� 
ochronie. 
 

§ 8. Ustalenia dotycz�ce granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj�cych 
ochronie na podstawie przepisów odr�bnych: 
 
  1) na obszarze obj�tym planem nie wyst�puj� 

udokumentowane geologicznie zło�a kopalin, 
ewidencjonowane w Krajowym Bilansie Zasobów oraz 
tereny nara�one na niebezpiecze�stwo powodzi; 

 
  2) obszary zagro�one osuwaniem si� mas ziemnych oraz 

obszary, które mog� podlega� procesom osuwiskowym, 
oznaczone na rysunku planu, wyznaczono na podstawie 
opracowania ekofizjograficznego, sporz�dzonego na 
podstawie przepisów o ochronie przyrody; w 
zagospodarowaniu tych terenów nale�y przewidzie� du�y 
udział zieleni trwale ukorzeniaj�cej si� i zapewni� 
swobodny odpływ wody. 

 
§ 9. Ustalenia dotycz�ce szczegółowych zasad i 

warunków podziału nieruchomo�ci: - cały teren 
elementarny 1ML stanowi jedna działk� budowlan�. 
 

§ 10. Ustalenia dotycz�ce zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 
 
  1) w rozwi�zaniach komunikacji ustala si� jako obowi�zuj�ce: 

 
a) drog� układu zewn�trznego dla projektowanej 

zabudowy jest droga gminna; 
 
b) obsługa komunikacyjna działki z drogi wewn�trznej 

  
c) przebieg pasów drogowych jak na rysunku planu; 
 
d) miejsca parkingowe w ilo�ci 2 stanowisk/ 1 dom 

nale�y zapewni� na terenie własnej działki; 
 
e) miejsca parkingowe nale�y realizowa� o 

nawierzchni a�urowej przero�ni�tej traw�; 
 
  2) w rozwi�zaniach infrastruktury ustala si� jako 

obowi�zuj�ce: 
 
a) ustala si� generaln� zasad� prowadzenia sieci i 

urz�dze� infrastruktury technicznej w liniach 
rozgraniczaj�cych dróg; 

 
b) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� 

infrastruktury technicznej na terenach 
przeznaczonych pod zabudow�; 

 
c) sieci telekomunikacyjne nale�y realizowa� jako 

podziemne; 
 
d) odprowadzanie �cieków do wiejskiej sieci 

kanalizacji sanitarnej; 
 
e) wody opadowe nale�y zagospodarowa� na terenie 

działki własnej. 
  

f) zaopatrzenie w wod� z wodoci�gu wiejskiego; 
 
g) do czasu realizacji sieci wodoci�gowej i 

kanalizacyjnej dopuszcza si� stosowanie 
indywidualnej studni i szczelnego zbiornika na �cieki, 
które musz� by� zlikwidowane po zrealizowaniu sieci 
kanalizacji sanitarnej i wodoci�gowej; 

 
h) zaopatrzenie w energi� elektryczn� z istniej�cych 

�ródeł, zgodnie z warunkami dysponenta sieci; 
rozprowadzenie energii elektrycznej liniami nn 
kablowymi prowadzonymi w liniach 
rozgraniczaj�cych drog� wewn�trzn� do 
projektowanego budynku przez szafki kablowo-
pomiarowe zlokalizowane w ogrodzeniu działki; 

 
i) zaopatrzenie w ciepło ze �ródeł indywidualnych, 

zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 6 pkt 4 uchwały; 
 
j) uzyskanie warunków technicznych od dysponentów 

sieci na etapie projektu budowlanego. 
 

§ 11. Ustalenia dotycz�ce sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania: - do czasu 
zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem 
ustalonym niniejszym planem teren nale�y u�ytkowa� 
wył�cznie w sposób dotychczasowy. 
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Rozdział III 

Przepisy dotycz �ce poszczególnych terenów 
elementarnych wydzielonych liniami 

rozgraniczaj �cymi 
 

§ 12. Ustalenia dotycz�ce przeznaczenia, parametrów 
i wska�ników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu 
 
symbol terenu 
elementarnego ustalenia 

1ML 1. Przeznaczenie: zabudowa rekreacji indywidualnej. 
 
2. Na przewa�aj�cej cz��ci terenu elementarnego wyst�puj� 
zło�one warunki gruntowe; na etapie projektu budowlanego 
kategori� geotechniczn� oraz rodzaj dokumentacji 
(geotechnicznej lub geologiczno-geotechnicznej) nale�y 
ustala� zgodnie z przepisami odr�bnymi. 
 
3. W cz��ci terenu elementarnego wyst�puj� tereny 
zagro�one osuwaniem si� mas ziemnych oraz teren, który 
mo�e zosta� obj�ty procesami osuwiskowymi, zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu. T� cz��� terenu nale�y 
zagospodarowa� zieleni� silnie ukorzeniaj�c� si� i zapewni� 
swobodny odpływ wody. W tej cz��ci terenu obowi�zuje zakaz 
wznoszenia wszelkich  obiektów budowlanych w tym obiektów 
małej architektury, stanowisk parkingowych i dojazdów. 
 
4. W obr�bie terenu elementarnego mo�na zlokalizowa� 
tylko jeden budynek rekreacji indywidualnej; 
 
5. Zakaz wycinki drzew za wyj�tkiem ci�� sanitarnych oraz 
niezb�dnych dla posadowienia budynku; budynek 
lokalizowa� w miejscu wyznaczonym nieprzekraczaln� 
lini� zabudowy. 
 
6. Zakaz lokalizowania wolnostoj�cych budynków 
gospodarczych; funkcje gospodarcze nale�y realizowa� 
jako wbudowane w brył� budynku rekreacji indywidualnej. 
 
7. Maksymalna powierzchnia zabudowy – 200 m2. 
 
8. Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna – 
70% powierzchni działki. 
 
9. Maksymalna wysoko�� budynku – 8,50 m; 
 
10. Dach stromy dwu lub wielopołaciowy o k�cie 
nachylenia połaci 30° ÷ 45° i pokryciu dachówk � 
ceramiczn� w odcieniach koloru czerwonego; wysoko�� 
�cianki kolankowej max. 0,80 m; 
 
11. W elewacjach nale�y stosowa� materiały  tradycyjne – 
cegła, kamie�, tynki, drewno; 
 

2ZL 1. Przeznaczenie: las. 
 
2. Adaptuje si� istniej�cy las. Ziele� le�na na stromych 
zboczach pełni funkcj� glebochronn� i zapewnia 
stateczno�� zboczy. 
 
3. Obowi�zuje zakaz zabudowy. 
 
4. Dopuszcza si� wykonanie �cie�ki pieszej do jeziora o 
nawierzchni gruntowej. Ewentualne umocnienia wykona� z 
elementów drewnianych. 
 
5. Na linii brzegowej przylegaj�cej do tego terenu 
dopuszcza si� lokalizacj� jednego pomostu. 
 
6. Gospodark� le�n� prowadzi� zgodnie z przepisami 
odr�bnymi. 
 

3KDW 1. Droga wewn�trzna. 
 
2. Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 5,00 m. 
 
3. Pas jezdny musi mie� nawierzchnie przepuszczaln�. 
 

 
Rozdział IV 

Przepisy ko �cowe 
 

§ 13. Stawka procentowa słu��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 
nast�puj�cych wysoko�ciach: 
 

Oznaczenie przeznaczenia terenu Stawka procentowa 
1ML, 4KDW  30% 

2ZL, 3ZL Nie ma zastosowania 

 
§ 14. W granicach planu inwestycji celu publicznego z 

zakresu infrastruktury technicznej, nale��cych do zada� 
własnych gminy, nie przewiduje si�. 
 

§ 15. Trac� moc ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obr�bu Góra, gmina 
Orzysz uchwalonego uchwał� Nr XXXIV/552/05 Rady 
Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 czerwca 2005 r., 
opublikowan� w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko Mazurskiego z dn. 23 sierpnia 2005 r. Nr 110 
pozycja 1456 odnosz�ce si� do terenu obj�tego niniejsz� 
zmian� planu. 
 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 
Orzysza. 
 

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

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej 
Wiesław Wasilewski 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXIX/230/09 
Rady Miejskiej w Orzyszu 
z dnia 25 lutego 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXIX/230/09 
Rady Miejskiej w Orzyszu 
z dnia 25 lutego 2009 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego w obr �bie geodezyjnym Góra, 

gmina Orzysz (działka nr 10/3). 
 
Stwierdzenie zgodno�ci ustale� zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr�bie geodezyjnym Góra, 
gmina Orzysz ze Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orzysz. 
 

W zwi�zku z 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 ze zm.) stwierdza si�, �e rozwi�zania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w obr�bie geodezyjnym Góra, gmina Orzysz zgodne s� z ustaleniami Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Orzysz. 
 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXIX/230/09 
Rady Miejskiej w Orzyszu 
z dnia 25 lutego 2009 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego w obr �bie geodezyjnym Góra, 

gmina Orzysz (działka nr 10/3). 
 
Rozstrzygni�cie o sposobie rozpatrzenie uwag do projektu planu 
 

Do projektu w/w planu nie wniesiono �adnych uwag. W zwi�zku z tym rozstrzygni�cie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), nie ma zastosowania. 
 
 

Zał�cznik Nr 4 
do uchwały Nr XXIX/230/09 
Rady Miejskiej w Orzyszu 
z dnia 25 lutego 2009 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego w obr �bie geodezyjnym Góra, 

gmina Orzysz (działka nr 10/3). 
 
Rozstrzygni�cie sposobu realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale��cych do 
zada� własnych gminy 
 

W zwi�zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami) stwierdza si�, �e na terenie obj�tym zmian� planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
nale��cych do zada� własnych gminy nie przewiduje si�. 
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UCHWAŁA Nr XXIX/231/09 

Rady Miejskiej w Orzyszu 

z dnia 25 lutego 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego  

w obr �bie geodezyjnym Góra, gmina Orzysz. 

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

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Jednolity tekst 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) 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�n. zm.) Rada Miejska w Orzyszu uchwala, 
co nast�puje: 
 

 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Po zapoznaniu si� z prognoz� oddziaływania 

na �rodowisko oraz prognoz� skutków finansowych 
uchwalenia planu, uchwala si� zmian� miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obr�bie 
geodezyjnym Góra, gmina Orzysz, zwany dalej planem. 


