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UCHWAŁA Nr XXXIX/283/2009 

Rady Miejskiej w Mikołajkach 

z dnia 30 marca 2009 r. 

 

w sprawie okre �lenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odb ierania odpadów komunalnych od wła �cicieli 

nieruchomo �ci i w zakresie  opró �niania zbiorników bezodpływowych i transportu niecz ysto �ci ciekłych. 

 
Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorz�dzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  
Nr 63, 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 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 
oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) w zwi�zku z art. 6 ust. 2 
oraz 4 i 4a ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996 roku  
o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach (j.t. z 2005 r. 
Dz. U. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) Rada Miejska w 
Mikołajkach uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. Okre�la si� górne stawki opłat ponoszonych przez 
wła�cicieli nieruchomo�ci za usługi w zakresie usuwania i 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz 
opró�niania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczysto�ci ciekłych wykonywanych przez zakład b�d�cy 
gminn� jednostk� organizacyjn� lub przedsi�biorc� 
posiadaj�cego zezwolenie na prowadzenie takiej 
działalno�ci w wysoko�ci: 
  1) - za jednokrotne odebranie niesegregowanych 

odpadów komunalnych z jednego pojemnika  
SM - 110 - 7,90 zł, 

- koszt wywozu 1 m 3 odpadów komunalnych 
niesegregowanych z pojemnika SM – 110 - 71,93 zł; 

  2) - za jednokrotne odebranie niesegregowanych 
odpadów komunalnych z jednego pojemnika  
POK - 1,1 - 49,96 zł, POK - 2,2 - 99,92 zł, 

- koszt wywozu 1 m3 odpadów komunalnych 
niesegregowanych z pojemników POK - 1,1 i  
POK - 2,2 - 45,42 zł; 

  3) - za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych 
niesegregowanych z pojemnika KP - 7 - 322 zł, 

- koszt wywozu 1 m3 odpadów komunalnych 
niesegregowanych z pojemnika KP - 7 - 46 zł. 

 
§ 2. Powy�sze stawki zawieraj� nale�ny podatek od 

towarów i usług. 
 

§ 3. Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny 
od odbiorców indywidualnych b�dzie odbywa� si� 
bezpłatnie. Szczegółowe zasady ustalone zostan� w 
umowie pomi�dzy wła�cicielem nieruchomo�ci, a firm� 
wywozow�. 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 
Miasta Mikołajki. 
 

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Mikołajkach 
Nr XXV/163/08 z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie 
okre�lenia górnych stawek opłat w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od wła�cicieli nieruchomo�ci i w 
zakresie opró�niania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczysto�ci ciekłych. 
 

§ 6. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko- Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej 
Sławomir Gawli�ski 
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UCHWAŁA Nr XXVII/230/09 

Rady Gminy Dywity 

z dnia 31 marca 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego zatytułowanego  

„Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania  przestrzennego gminy Dywity w obr �bie geodezyjnym Ługwałd”. 

 
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 Nr 127, poz. 880, z 2008 Nr 199, poz. 1227,  
Nr 201, poz. 1237, z 2009 Nr 220, poz. 1413) oraz art. 18 
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591, zmiany: Dz. U z 2002 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 Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005  

Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17,  
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48, poz. 327,  
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180,  
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) Rada Gminy Dywity, po 
stwierdzeniu zgodno�ci ustale� planu ze Studium 
Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Dywity uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. Uchwala si� Zmian� miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zatytułowanego 
„Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Dywity w obr�bie geodezyjnym 
Ługwałd” zwan� dalej planem. 
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§ 2. Zakres i granice planu zostały okre�lone w 
uchwale Nr XVIII/131/08 z dnia 21.04.2008 r. Rady Gminy 
Dywity w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
zatytułowanego „Zmiana miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy Dywity w 
obr�bie geodezyjnym Ługwałd”. 
 

§ 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: Zmiana 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zatytułowanego „Zmiana miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
gminy Dywity w obr�bie geodezyjnym Ługwałd”. 

  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 obj �tego planem. 

 
§ 4. Przedmiotem ustale� 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 zabudowy i zagospodarowania 

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

  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) budynek adaptowany - oznacza budynek istniej�cy do 

zachowania; budynki adaptowane mog� podlega�: 
rozbiórce i odbudowie, przebudowie, rozbudowie, 
nadbudowie na zasadach okre�lonych w ustaleniach 
dla poszczególnych terenów; 

  2) linia rozgraniczaj�ca tereny o ró�nym przeznaczeniu 
lub ró�nych zasadach zagospodarowania - oznacza 
lini� obowi�zuj�c�, która nie mo�e ulec przesuni�ciu w 
wyniku realizacji planu, 

  3) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza lini�, której 
nie mo�e przekroczy� �aden element budynku; w 
miejscach gdzie nie oznaczono linii zabudowy 
odległo�� od granicy działki nale�y przyjmowa� 
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, 

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

  5) przeznaczenie uzupełniaj�ce - nale�y przez to 
rozumie� inne rodzaje przeznaczenia ni� podstawowe, 
które uzupełniaj� lub wzbogacaj� przeznaczenie 
podstawowe - przeznaczenie uzupełniaj�ce mo�e 
wyst�powa� ł�cznie lub zamiennie z przeznaczeniem 
podstawowym, 

  6) teren elementarny – nale�y przez to rozumie� teren 
wydzielony lini� rozgraniczaj�c� i oznaczony 
odr�bnym symbolem, 

  7) usługi nieuci��liwe - nale�y przez to rozumie� 
działalno�� produkcyjn� lub usługow� nie zaliczan� do 
przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na 
�rodowisko w rozumieniu przepisów odr�bnych, której 
ewentualna uci��liwo�� nie mo�e wykracza� poza 
granice działki, 

  8) tymczasowe u�ytkowanie i zagospodarowaniu terenu 
– nale�y przez to rozumie� dopuszczenie mo�liwo�ci 
okre�lonego sposobu u�ytkowania terenów do czasu 
wykorzystania terenu zgodnie z ustaleniami planu  
o jego przeznaczeniu, 

 
  9) wska�nik zabudowy - oznacza stosunek ł�cznej 

powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej, 
 

§ 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 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania, 
  3) oznaczenia przeznaczenia terenów: MN, MNU, KD, 

KDW, ZP, ZN, Kx, 
  4) linie zabudowy. 
 

2. Nast�puj�ce oznaczenia na rysunku planu s� 
postulowane: 
  1) oznaczenia liniowe urz�dze� infrastruktury technicznej 

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

  2) linie 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: 

a) w granicach opracowania nie wyznacza si� 
terenów wymagaj�cych procedury scalenia i 
podziału oraz terenów wymagaj�cych rehabilitacji 
istniej�cej zabudowy; 

b) zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego zostały okre�lone poprzez 
ustalenie parametrów i wska�ników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla 
poszczególnych terenów elementarnych; 

c) ustala si� na całym terenie opracowania zakaz 
lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych za 
wyj�tkiem obiektów zaplecza budowy; 

d) ustala si� tymczasowy sposób zagospodarowania 
terenu zgodny z obecnym sposobem wykorzystania. 

  2) zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu: 
a) 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; 
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b) dla całego terenu ustala si� dopuszczalny poziom 
hałasu w �rodowisku jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej zgodnie z przepisami odr�bnymi; 

c) 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 - teren obj�ty granicami opracowania nie 
podlega ochronie konserwatorskiej w rozumieniu 
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

  4) zasady obsługi terenu w infrastruktur� techniczn�: 
a) ustala si� zasad� prowadzenia sieci infrastruktury 

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

b) pokazane na rysunku planu projektowane 
przebiegi sieci wodoci�gowej i kanalizacji 
sanitarnej maj� charakter orientacyjny, do 
u�ci�lenia w projektach budowlanych; 

c) zaopatrzenie w wod� - z projektowanej sieci 
wodoci�gowej, wł�czenie do istniej�cej sieci gminnej 
na zasadach uzgodnionych z zarz�dc� sieci; 

d) odprowadzenie �cieków sanitarnych - poprzez 
projektowan� sie� kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
lub ci�nieniowej do istniej�cej sieci kanalizacji 
sanitarnej w drodze gminnej i dalej do gminnej 
oczyszczalni �cieków – nie dopuszcza si� rozwi�za� 
przej�ciowych w postaci zbiorników bezodpływowych 
i przydomowych oczyszczalni �cieków; 

e) wody opadowe – odprowadzenie wód opadowych 
w granicach własnych działki budowlanej; 

f) zaopatrzenie w energi� elektryczn� -  
z projektowanej sieci energetycznej zgodnie  
z warunkami dysponenta sieci – sie� energetyczn� 
nale�y prowadzi� jako podziemn� w liniach 
rozgraniczaj�cych dróg z lokalizacj� szafek 
zł�czowo-pomiarowych na granicy z działk� 
budowlan�, istniej�ca napowietrzna linia 
energetyczna do przebudowy; 

g) zaopatrzenie w gaz - zgodnie z warunkami 
dysponenta sieci; 

h) zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnych �ródeł 
ciepła z wył�czeniem paliw wysokoemisyjnych; 

i) gromadzenie odpadów stałych - w typowych 
pojemnikach w granicach własnych działki z 
wywiezieniem na wysypisko przez wyspecjalizowane 
przedsi�biorstwo, nie dopuszcza si� utylizacji i 
składowania odpadów w granicach własnych działki; 

 
  5) Rozwi�zania komunikacyjne: 

a) w rozwi�zaniach komunikacyjnych jako 
obowi�zkowe nale�y przyj�� powi�zanie 
projektowanych dróg wewn�trznych oznaczonych 
symbolem KDW z istniej�c� drog� gminn� 
przebiegaj�c� od strony południowej; 

b) obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów 
nast�powała b�dzie z projektowanych dróg 
wewn�trznych oznaczonych symbolem KDW 
poprzez istniej�c� drog� gminn� podł�czon� do 
drogi krajowej nr 51 – istniej�ce skrzy�owanie 
drogi gminnej z drog� krajow� nr 51 wymaga 
docelowo przebudowy zgodnie z przepisami w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie, na 
warunkach okre�lonych przez zarz�dc� drogi 
krajowej nr 51; 

 
  6) Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 

technicznej – na terenie opracowania nie przewiduje 

si� zada� własnych gminy z zakresu infrastruktury 
technicznej, 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych – nie przewiduje si�, 
 
  8) Inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym na terenie obj�tym granicami 
opracowania – nie przewiduje si�. 

 
Rozdział II 

Ustalenia 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: 
 

Symbol 
przeznaczenia 

terenu 

Zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu 

MNU.01 Tereny zabudowy mieszkalno-usługowej 
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkalna 
jednorodzinna. 
Przeznaczenie uzupełniaj�ce: usługi nieuci��liwe z 
wył�czeniem działalno�ci produkcyjnej realizowane 
 jako wbudowane w budynek mieszkalny. 
 
1) zabudow� nale�y realizowa� jako wolnostoj�c� - 

maksymalnie jeden budynek mieszkalno-usługowy 
na jednej działce budowlanej, dopuszcza si� 
realizacj� wolnostoj�cego budynku gospodarczego 
lub gara�owego; 

 
2) zasady i warunki podziału - linie podziału nale�y 

realizowa� prostopadle do drogi gminnej biegn�cej 
od strony południowej – minimalna wielko�� działki 
budowlanej – 800 m2; 

 
3) maksymalna wysoko�� zabudowy – 2 kondygnacje 

nadziemne, w tym u�ytkowe poddasze, jednak nie 
wi�cej ni� 9,0 m; 

 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi 

gminnej – 8,0 m od linii rozgraniczaj�cej drog� 
gminn�, z pozostałych stron zgodnie z oznaczeniami 
na rysunku planu; 

 
5) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym 

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

 
6) maksymalny wska�nik zabudowy nie wi�kszy ni� 0,40; 
 
7) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 30% powierzchni 

działki budowlanej jako biologicznie czynnej; 
 
8) obowi�zuje nakaz zachowania istniej�cego drzewostanu; 
 
9) wjazd na teren z drogi gminnej. 
 

 
MNU.02 

 
Tereny zabudowy mieszkalno-usługowej 
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkalna 
jednorodzinna 
 
Przeznaczenie uzupełniaj�ce: usługi nieuci��liwe z 
wył�czeniem działalno�ci produkcyjnej realizowane  
jako wbudowane w budynek mieszkalny lub osobnym 
budynku. 
 
1) zasady i warunki podziału - minimalna wielko�� 

działki budowlanej – 1500 m2; dopuszcza si� 
wydzielenie drogi wewn�trznej do obsługi 
komunikacyjnej działek budowlanych; 

 
2) adaptuje si� istniej�c� zabudow�; 
 
3) maksymalna wysoko�� zabudowy – 2 kondygnacje 

nadziemne, w tym u�ytkowe poddasze, jednak nie 
wi�cej ni� 9,0 m; 
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4) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym 
nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 
30÷45 stopni, kryte dachówk� ceramiczn� lub 
materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni; 

 
6) maksymalny wska�nik zabudowy nie wi�kszy ni� 0,30; 
 
7) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 50% powierzchni 

działki budowlanej jako biologicznie czynnej; 
 
8) obowi�zuje nakaz zachowania istniej�cego drzewostanu; 
 
9) wjazd na teren  ci�giem pieszo-jezdnym oznaczonym 

symbolem Kx. 
MN.01, 
MN.02, MN.03 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 
1) zabudowa realizowana jako wolnostoj�c� - 

maksymalnie jeden budynek mieszkalny na jednej 
działce budowlanej; 

 
2) minimalna szeroko�� działki 24,0 m, minimalna 

powierzchnia działki 800 m2; 
 
3) maksymalna wysoko�� zabudowy – 2 kondygnacje 

nadziemne, w tym u�ytkowe poddasze, jednak nie 
wi�cej ni� 9,0 m; 

 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi 

oznaczonej symbolem KDW – 6,0 m od linii 
rozgraniczaj�cej pas drogowy; 

 
5) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym 

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

 
7) maksymalny wska�nik zabudowy nie wi�kszy ni� 0,30; 
 
8) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 50% powierzchni 

działki budowlanej jako biologicznie czynnej; 
 
9) obowi�zuje nakaz zachowania istniej�cego drzewostanu. 
 

ZP.01 Tereny zieleni urz�dzonej 
 
1) zabrania si� wznoszenia budynków, stawiania 

przyczep i barakowozów; 
 
2) dopuszcza si� mo�liwo�� lokalizacji obiektów małej 

architektury; 
 
3) dopuszcza si� mo�liwo�� urz�dzenia stawu rekreacyjnego; 
 
4) obowi�zuje nakaz zachowania istniej�cego drzewostanu; 
 
5) dopuszcza si� podział na polepszenie warunków 

zagospodarowania działek s�siednich. 
 

ZN.01 Tereny zieleni naturalnej 
 
1) teren wył�czony z zabudowy; 
 
2) obowi�zuje nakaz zachowania istniej�cego drzewostanu; 
 
3) obowi�zuje zakaz grodzenia w sposób uniemo�liwiaj�cy 

przemieszczanie si� dziko �yj�cych zwierz�t; 
 
4) teren zachowa� jako niepodzielony. 
 

KD.01 Teren drogi publicznej 
Teren przeznaczony na poszerzenie istniej�cej drogi 
publicznej. 
 

KDW.01 Teren drogi wewn�trznej 
 
1) szeroko�� drogi w liniach rozgraniczaj�cych – 8,0 m; 
 
2) minimalna szeroko�� jezdni 5,5 m; 
 
3) dopuszcza si� lokalizacj� urz�dze� i sieci 

infrastruktury technicznej; 
 

Kx.01 Teren ci�gu pieszo-jezdnego 
 
1) szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych – 6,0 m; 
 
2) dopuszcza si� lokalizacj� urz�dze� i sieci 

infrastruktury technicznej; 
 

TI.01 Tereny infrastruktury technicznej 
Teren lokalizacji przepompowni �cieków kanalizacji 
sanitarnej. Dopuszcza si� lokalizacj� innych urz�dze� i 
sieci infrastruktury technicznej. 
 

 
Rozdział III 

Przepisy ko �cowe 
 

§ 9. Trac� moc ustalenia i rysunek Zmiany 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Dywity w obr�bie geodezyjnym 
Ługwałd uchwalonego uchwał� Nr XXXVIII/264/2001 
Rady Gminy Dywity z dnia 20 grudnia 2001 r. 
 

§ 10. Ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w nast�puj�cej 
wysoko�ci: 
 

przeznaczenie terenu stawka procentowa 
MN, MNU 30% 

ZP, ZN 30% 
KD, KDW, Kx, TI nie ma zastosowania 

 
§ 11. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy 

Dywity. 
 

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

Przewodnicz�cy Rady Gminy Dywity 
Renata Kaszubska 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXVII/230/09  
Rady Gminy Dywity 
z dnia 31 marca 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVII/230/09  
Rady Gminy Dywity 
z dnia 31 marca 2009 r. 

 
Rozstrzygni �cie dotycz �ce zgodno �ci miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg o z ustaleniami studium: 
 
dotyczy: Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatytułowanego „Zmiana miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dywity w obr�bie geodezyjnym Ługwałd”  
 

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�� Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatytułowanego 
„Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dywity w obr�bie geodezyjnym Ługwałd” ze 
Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dywity. 
 

Rozstrzygni �cie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu:  
 
dotyczy: Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatytułowanego „Zmiana miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dywity w obr�bie geodezyjnym Ługwałd”  
 

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 Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
zatytułowanego „Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dywity w obr�bie 
geodezyjnym Ługwałd” wyznaczono do dnia 19 marca 2009 r. 
W wyznaczonym terminie nie wpłyn�ły do projektu planu �adne uwagi. 
 

Rozstrzygni �cie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakre su infrastruktury technicznej,  
które nale �� do zada� własnych gminy: 

 
dotyczy: Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatytułowanego „Zmiana miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dywity w obr�bie geodezyjnym Ługwałd”  
 

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 Zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatytułowanego „Zmiana miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy Dywity w obr�bie geodezyjnym Ługwałd” w sposób nast�puj�cy:  
 
  - na terenie obj�tym granicami planu nie przewiduje si� zada� własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej. 
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UCHWAŁA Nr XXVII/190/2009 

Rady Miejskiej w Suszu 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/152/2005 Rady Miejski ej w Suszu z dnia 10 marca 2005 r.  

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy m aterialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta  Susz. 

 
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r. 

o systemie o�wiaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
ze zm. z 2003 r. Nr 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r.  
Nr 109, poz. 1161, Nr 69, poz. 624, 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, Nr 216, poz. 1370,  

Nr 145, poz. 917, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206) 
uchwala si�, co nast�puje: 
 

§ 1. W zał�czniku Nr 1 do uchwały Nr XXIV/152/2005 
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy i Miasta Susz wprowadza si� nast�puj�ce 
zmiany: 
 
  1) w dziale IV § 13 pkt 6 otrzymuje brzmienie „Wysoko�� 

stypendium szkolnego dla uczniów mieszkaj�cych na 
terenie Gminy i Miasta Susz wynosi: 


