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197 
UCHWAŁA Nr VII/45/03 

Rady Gminy Działdowo 

z dnia 15 maja 2003 r. 

 

w sprawie ustalenia zasad i trybu umarzania, rozkła dania na raty oraz odraczania terminów płatno ści  

wierzytelno ści z tytułu nale Ŝności pieni ęŜnych, do których nie stosuje si ę przepisów ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 

marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 wraz ze zmianami Dz. U. z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; 
Dz. U. Nr 214, poz. 1806) i art. 34a ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 
15, poz. 148) Rada Gminy Działdowo  uchwala, co na-
stępuje: 

 
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, 

odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wie-
rzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu naleŜności 
pienięŜnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa, zwanej 
dalej „wierzytelnościami” wobec osób fizycznych, osób 
prawnych a takŜe jednostek organizacyjnych nie posiada-
jących osobowości prawnej, zwanej dalej „dłuŜnikiem”. 

 
§ 2. 1. Wierzytelność moŜe zostać umorzona w całości 

lub części, jeŜeli: 
 

a) wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego 
postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, 

 
b) nie moŜna ustalić dłuŜnika lub dłuŜnik zmarł nie po-

zostawiając spadkobierców, 
 
c) jest oczywiste, Ŝe w postępowaniu egzekucyjnym nie 

uzyska się kwoty wyŜszej od kosztów dochodzenia i 
egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egze-
kucyjne okazało się nie skuteczne, 

 

d) ściągnięcie naleŜności zagraŜa waŜnym interesom 
dłuŜnika, a w szczególności jego egzystencji. 

 
2. Umorzenie, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 

1, 3 i 4, moŜe nastąpić na wniosek dłuŜnika, a w przypad-
kach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 równieŜ z urzędu. 

 
§ 3. Umorzenie wierzytelności, za które odpowiada so-

lidarnie więcej niŜ jeden dłuŜnik, moŜe nastąpić wówczas, 
gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co 
do wszystkich zobowiązanych. 

 
§ 4. 1. Umorzenie części wierzytelności oznacza umo-

rzenie w równym stopniu naleŜności głównej, odsetek i 
naleŜności ubocznych. 

 
2. W przypadku umorzenia części wierzytelności okre-

śla się termin zapłaty pozostałej części. Nie dotrzymanie 
tego terminu przez dłuŜnika powoduje cofnięcie umorze-
nia. 

 
§ 5. Do umorzenia wierzytelności uprawniony jest: 

 
1) Wójt Gminy do wysokości 5.000 zł., powyŜej tej kwo-

ty – po uzyskaniu zgody Rady Gminy, 
 
2) Kierownik gminnej jednostki organizacyjnej, jeŜeli jej 

wartość nie przekracza 1.500 zł. Przy wierzytelno-
ściach przekraczających tę kwotę stosuje się odpo-
wiednio § 5 pkt 1. 

 
§ 6. 1. W przypadkach uzasadnionych względami spo-

łecznymi lub gospodarczymi na wniosek dłuŜnika moŜna 
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odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności, 
rozłoŜyć płatność całości lub części wierzytelności na raty, 
biorąc pod uwagę moŜliwości płatnicze dłuŜnika oraz 
uzasadniony interes jednostki organizacyjnej gminy. 

 
2. Okres odraczania lub rozkładania na raty nie moŜe 

przekroczyć 12 miesięcy. 
 
3. Przepisy § 4 stosuje się odpowiednio. 
 
§ 7. Umorzenie lub udzielenie ulg w spłaceniu wierzy-

telności moŜe być cofnięte jeŜeli wyjdzie na jaw, Ŝe dowo-
dy na podstawie których naleŜność umorzono lub udzielo-
no ulg w ich spłaceniu okazały się fałszywe albo, Ŝe dłuŜ-
nik wprowadził w błąd co do okoliczności, które stanowiły 
podstawę umorzenia lub udzielenia ulgi. 

 
§ 8. Umorzenie lub udzielenie ulg w spłaceniu wierzy-

telności następuje: 
 

1) w odniesieniu do wierzytelności o charakterze admi-
nistracyjno-prawnym w drodze decyzji, 

 
2) w odniesieniu do wierzytelności wynikających ze 

stosunków cywilnoprawnych – w drodze umowy. 

 
§ 9. Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy zbiorcze 

sprawozdanie, z podziałem na jednostki organizacyjne, o 
umorzeniach i udzielonych ulgach w spłaceniu wierzytel-
ności według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia 
kaŜdego roku kalendarzowego, wraz z informacją o reali-
zacji budŜetu gminy. Wzór sprawozdania stanowi Załącz-
nik do Uchwały. 

 
§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gmi-

ny. 
 
§ 11. Traci moc Uchwała Nr XVII/47/2000 Rady Gminy 

Działdowo z dnia 15 grudnia 2000 r. w/s określenia zasad 
i trybu umarzania wierzytelności z tytułu naleŜności pie-
nięŜnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – 
ordynacja podatkowa oraz ulg w spłaceniu tych naleŜno-
ści, a takŜe organów do tego uprawnionych. 

 
§ 12. Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko–Mazurskiego. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy Działdowo 
Teresa Majorowska 

 
 
 
 
 

Załącznik do Uchwały Nr VII/45/03 
Rady Gminy Działdowo 
z dnia 15 maja 2003 r. 
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198 
UCHWAŁA Nr X/78/03 

Rady Miejskiej w Rynie 

z dnia 30 pa ździernika 2003 r. 

 

w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów ora z ich obwodów na terenie gminy Ryn. 

 
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty /jednolity tekst Dz. U. z 1996 r. 
Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 18 ust. 
2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr.142 poz. 
1591/ Rada Miejska w Rynie uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 1. Na terenie miasta i gminy Ryn funkcjonują na-

stępujące gimnazja: 
 

a)  Publiczne Gimnazjum w Rynie im. Konstantego Ilde-
fonsa Gałczyńskiego. 

 
2. Ustala się następujące granice obwodów Publicz-

nych Gimnazjów: 
 
a)  do obwodu Publicznego Gimnazjum w Rynie naleŜą 

następujące miejscowości: miasto Ryn, Bachorza, 
Canki, Głąbowo, Hermanowa Wola, Knis, Knis-
Podewsie, KrzyŜany, Mleczkowo, Mrówki, Orło, 

PraŜmowo, Stara Rudówka, Rybical, Ryn Kolonia, 
Ryński Dwór, Ryńskie Pole, Siejkowo, Skorupki, 
Słabowo, Szymonka, Wejdyki, Mioduńskie, Ławki, 
Ławki PGR, Tros, Skop, Monetki, Grzybowo, Jezior-
ko, Kronowo, Sterławki Wielkie. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Ryn. 
 
§ 3. Traci moc Uchwała Nr IX/57/99 Rady Miejskiej w 

Rynie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci 
publicznych gimnazjów oraz określenia ich granic. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i pod-

lega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Warmińsko–Mazurskiego. 

 
Przewodniczący Rady 
Roman Parciński

 
 
 
 
 

199 
UCHWAŁA Nr XI/67/03 

Rady Miejskiej w Pasł ęku 

z dnia 21 listopada 2003 r. 

 

w sprawie okre ślenia sposobu zarz ądzania, zasad i trybu korzystania z cmentarzy komun alnych 

 poło Ŝonych na terenie miasta i gminy Pasł ęk. 

 
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie 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), Rada Miejska w Pasłęku uchwala 
co następuje: 

§ 1. 1.  Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunal-
nych, zlokalizowanych w Pasłęku przy ul. Osińskiego i ul. 
Augustyna Steffena, naleŜy do Burmistrza Pasłęka, który 
w tym celu powołuje w trybie ustawy o zamówieniach 
publicznych, Administratora Cmentarzy Komunalnych, 
zwanego dalej “Administratorem”. 

2. Zarządzanie cmentarzami obejmuje w szczególno-
ści następujące czynności: 

1) prowadzenie ewidencji grobów na cmentarzach ko-
munalnych, 

2) pobieranie opłat za korzystanie z cmentarzy, 

3) załatwianie pochówków (wyznaczanie miejsc pod 
pochówki) oraz czuwanie nad właściwym przebie-
giem ceremoniału pogrzebowego, 

4) właściwe zagospodarowanie i eksploatacja pól grze-
balnych, 

5) naleŜyte utrzymanie zarządzanych cmentarzy pod 
względem czystości i porządku oraz naleŜyta pielę-
gnacja zieleni, 

6) utrzymanie w naleŜytym stanie technicznym budyn-
ków i budowli, 

7) nadzór nad przestrzeganiem zasad prowadzenia 
handlu w obrębie cmentarzy, 

3.  Administrator poza obowiązkami określonymi w 
ust. 2, obowiązany jest zapewnić gotowość świadczenia 
innych usług związanych z funkcjonowaniem cmentarzy w 
tym: kopanie grobów, pielęgnacja grobów, obsługę cere-
monii pogrzebowych itp., na zasadach odrębnych. 
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§ 2. 1. Za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmen-
tarnych pobierane są opłaty według cennika, który określa 
Burmistrz Pasłęka. Cennik ten podlega wywieszeniu na 
tablicy ogłoszeń na cmentarzach i w siedzibie Administra-
tora. 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, pobiera Admini-
strator, wydając pokwitowanie, wskazując w nim przed-
miot podlegający opłacie i wysokość pobranej kwoty. 

3. Całość kwot uzyskanych z opłat, o których mowa w 
ust. 1, Administrator przekazuje do budŜetu gminy w trybie 
i na zasadach określonych w odrębnej umowie. 

§ 3. 1. Na cmentarzach komunalnych urządza się gro-
by ziemne zwykłe i pogłębione, w tym rodzinne oraz gro-
bowce (na szerokość 1 i 2 trumien), zgodnie z planem 
zagospodarowania cmentarza, z tym Ŝe: 

1) przez grób zwykły (ziemny) rozumie się grób nie mu-
rowany, stanowiący dół do którego wpuszcza się 
trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z 
dołu, 

2) przez grób rodzinny rozumie się przestrzeń zapew-
niającą pochowanie dwóch trumien w poziomie, nie-
zaleŜnie od ilości pięter stosowanych w dół, 

3) przez grobowiec rozumie się dół, w którym boki i 
podstawa są murowane, a nad trumnami zakłada się 
sklepienie, 

4) przez groby urnowe rozumie się grób nie murowany, 
stanowiący dół do którego wkłada się urnę z pro-
chami i zasypuje się ziemią wydobytą z dołu oraz 
umieszcza się tablicę), 

5) Wymiary grobów wynoszą: 

a) dla dzieci do 6 lat 60 x 120 cm, 

b) dla dorosłych przy mogiłach ziemnych 100 x  
200 cm, 

c) dla dorosłych przy mogiłach murowanych 130 x 
225 cm, 

d) dla grobów rodzinnych murowanych 230 x 225 cm, 

e) dla grobów urnowych ziemnych 100 x 100 cm, 

f) dla grobów urnowych ziemnych rodzinnych 100 x 
200 cm. 

2. W zaleŜności od warunków wodnych cmentarza 
moŜna stosować chowanie zwłok piętrowo w grobach 
ziemnych i murowanych (tzw. grób pogłębiony) z tym, Ŝe 
trumny muszą być przedzielone warstwą ziemi lub skle-
pieniem grubości 0,2 m. 

§ 4. 1. Opłaty za udostępnienie miejsca pod wykona-
nie pochówku uiszcza się jednorazowo za okres 20 lat z 
moŜliwością przedłuŜenia tego okresu na dalsze 20 lat, 
pod warunkiem wniesienia w terminie kolejnej opłaty w 
wysokości określonej w cenniku, o którym mowa w § 2 
ust. 1. 

2. Na ustawienia nagrobka osoba zainteresowana mu-
si uzyskać zezwolenie administratora uiszczając opłatę 
zgodną z cennikiem. 

3. Opóźnienie we wniesieniu kolejnej opłaty 20-letniej 
nie moŜe przekroczyć 1-go roku. W wypadku niewniesie-
nia w terminie opłat określonych w niniejszym paragrafie 
dopuszcza się moŜliwość przywrócenia praw do grobu za 
zgodą Burmistrza Pasłęka. 

4. Opłaty nie podlegają zwrotowi. 

5. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji za-
rządcy cmentarza bez zwrotu opłaty 20-letniej. 

6. W przypadku dochowania do istniejącego grobu lub 
miejsca rezerwowego pobiera się opłatę uzupełniającą do 
pełnych 20 lat, według stawek aktualnie obowiązujących. 

§ 5. Rezerwacje wolnych miejsc prowadzi się tylko i 
wyłącznie na cmentarzu przy ulicy Augustyna Steffena. 

§ 6. Z uwagi na brak wolnych przestrzeni na cmenta-
rzu przy ulicy Osińskiego, uzyskanie miejsca na grób i pod 
grobowce oraz pochowanie zwłok ekshumowanych odby-
wa się: 

a) na wniosek rodziny osoby zmarłej lub ekshumowa-
nej, która dysponuje miejscami juŜ zarezerwowany-
mi, grobowcami czy teŜ grobem, w którym pochowa-
ne są zwłoki ponad 20 lat temu, 

b) na wniosek osób, których małŜonek(-ka), rodzice, 
dziadkowie, dzieci, wnuki, siostry i bracia są pocho-
wani na tym cmentarzu, w miarę posiadania wolnych 
miejsc uzyskanych zgodnie z planem zagospodaro-
wania cmentarza. 

§ 7. 1. Zgodnie z art. 7 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 31 
stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. 
U. z 2000r. Nr 23, poz. 295, Nr 120, poz. 1268, z 2002r. 
Nr 113, poz. 984), Administrator podejmuje działania 
związane z likwidacją grobów nie opłaconych, tj. takich 
których waŜność utrzymania upływa po dwudziestu latach 
od chwili ostatniego pochówku lub po terminie końca 
waŜności przedłuŜenia. 

2. Likwidacja, o której mowa w ust. 1 poprzedzona bę-
dzie przeglądem grobów opuszczonych dokonanym przez 
komisję powołaną przez Burmistrza Pasłęka na wniosek 
Administratora. Przeglądy dokonywane powinny być nie 
rzadziej niŜ, raz na dwa lata, w miesiącu październiku. Z 
przeglądu sporządza się protokół oględzin oraz dokumen-
tację fotograficzną. 

3. O fakcie planowanego przeglądu, a takŜe o zakwali-
fikowaniu grobu do likwidacji prowadzi się szeroką akcję 
informacyjną poprzez: 

a) ogłoszenia w prasie lokalnej, co najmniej przez 3 
miesiące, 

b) wywieszanie ogłoszeń w róŜnych miejscach na tere-
nie poszczególnych cmentarzy, 

c) rozkładanie kartek informacyjnych na poszczegól-
nych grobach wytypowanych do likwidacji. 

4. Fizyczne zlikwidowanie grobu moŜe odbyć się nie 
wcześniej niŜ po upływie 12 miesięcy od miesiąca, w 
którym grób zakwalifikowano do likwidacji, przy zachowa-
niu w tym okresie obowiązków określonych  
w ust. 3. 

5. Informacja o zlikwidowaniu porzuconych grobów 
będzie wywieszona na tablicach ogłoszeń cmentarzy. 
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Protokóły likwidacji przechowuje Administrator przez okres 
10 lat. 

§ 8. 1.  W okresie od 1 marca do 11 listopada cmenta-
rze są otwarte w godzinach od 700 do 2200, a w pozostałym 
okresie od 700 do 1700. Przebywanie na cmentarzach poza 
godzinami ich otwarcia jest zabronione. 

2. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się: 

a) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca, 

b) niszczenia zieleni i zaśmiecania terenu cmentarzy, 

c) przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez 
opieki dorosłych, 

d) wysypywania odpadów poza pojemniki do tego prze-
znaczone, 

e) przebywania w stanie nietrzeźwym, 

f) Ŝebractwa, 

g) wprowadzania zwierząt. 

3. Na terenie cmentarza zakazuje się bez uprzedniego 
zgłoszenia w biurze Administratora i uzyskania jego zgody 
oraz wniesienia stosownej opłaty, dokonywania następu-
jących czynności: 

a) prac kamieniarskich i budowlanych, 

b) stawiania nagrobków, 

c) wjeŜdŜania pojazdami mechanicznymi i konnymi, 

d) prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej 
czy zarobkowej, 

e) samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krze-
wów, 

f) przenoszenia lub zabierania z cmentarza wszelkich 
elementów jego wystroju (np.) elementów nagrob-
ków). 

g) ustawiania ławek, ogrodzeń itp., 

§ 9. 1. Zasady udostępniania terenu cmentarzy komu-
nalnych firmom pogrzebowym, kamieniarskim i innym 
ustala w uzgodnieniu z Burmistrzem Pasłęka, Administra-
tor. Zasady powyŜsze winny uwzględniać specyficzne 
warunki wykonywania robót, w szczególności zaś zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nie mogą ograniczać 
konkurencji. 

§ 11. Administrator cmentarza określa i podaje do 
wiadomości dni i godziny urzędowania oraz dni i godziny 
przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków. 
KsiąŜka skarg i wniosków jest dostępna w godzinach 
urzędowania. Skargi i wnioski moŜna równieŜ kierować do 
Burmistrza Pasłęka. 

§ 12. 1.  Prowadzenie działalności handlowo usłu-
gowej na obszarach bezpośrednio przyległych do cmenta-
rzy moŜe być prowadzona przy zastosowaniu regulaminu 
określonego uchwałą Nr III/21/2000 Rady Miejskiej w 
Pasłęku z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XI/95/99 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 
grudnia 1999r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska 
na terenie miasta Pasłęk i uchwalenia regulaminu targo-
wiska oraz przy zastosowaniu stawek opłat określonych 
uchwale Nr II/13/2000 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 3 
marca 2000 r. w sprawie określenia zasad poboru, termi-
nu płatności i wysokości opłaty targowej pobieranej w 
drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia 
za inkaso. 

2.  Przez prowadzenie działalności handlowo usługo-
wej, o której mowa w ust. 1, naleŜy rozumieć prowadzenie 
sprzedaŜy kwiatów, zniczy, artykułów okolicznościowych 
związanych ze świętem Wszystkich Świętych, artykułów 
spoŜywczych lub prowadzenie działalności gastronomicz-
nej w okresie świąt Wszystkich Świętych, na tymczaso-
wych stoiskach, obiektach, z ręki, itp. 

3.  Nadzór nad organizacją działalności handlowo 
usługowej, o której mowa w ust. 1, wyznaczanie miejsc 
sprzedaŜy, utrzymanie porządku i czystości, naleŜy do 
Administratora. 

§ 13.  Umieszczanie napisów, plansz, reklam itp. na 
terenie i na obszarach bezpośrednio przyległych do cmen-
tarzy, odbywa się w miejscach wyznaczonych i wymaga 
uzgodnienia z Burmistrzem Pasłęka i uiszczenia stosow-
nych opłat. 

§ 14.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym re-
gulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 
stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 23 poz. 295 z późn. zmiana-
mi) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. 

§ 15.  Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku 
Stanisław Paździor 
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200 
UCHWAŁA Nr XI/68/03 

Rady Miejskiej w Pasł ęku  

z dnia 21 listopada 2003 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/53/03 z dnia 29 sie rpnia 2003 r. w sprawie sprzeda Ŝy domów i lokali mieszkalnych 

stanowi ących własno ść Miasta i Gminy Pasł ęk, przyznania pierwsze ństwa w ich nabywaniu oraz udzielania bonifikat. 

 
Na podstawie art. 34 ust. 6, art. 68 ust. 1 pkt 7 i art. 70 

ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, 
poz. 543, zm.: w 2001 r. Dz. U. Nr 129. poz. 1447, Dz. U. 
Nr 154, poz. 1800, z 2002 r., Dz. U. Nr 25, poz. 253, Dz. 
U. Nr 74, poz. 676, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. 126, 
poz. 1070, Dz. U. Nr 130, poz. 1112, Dz. U. Nr 153, poz. 
1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Dz. U. Nr 240, poz. 2058, 
z 2003 r. Dz. U. Nr 1, poz. 15, Dz. U. Nr 80, poz. 717, 720, 
i 721, Dz. U. Nr 96, poz. 874 , Dz. U. Nr 124, poz. 1152, 
Dz. U. Nr 162, poz. 1568 oraz art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15, art. 
40 ust. 1 i art. 41 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, zm.: w 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, 
poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 
1806) 

 
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 

sierpnia 2003 r. w sprawie sprzedaŜy domów i lokali sta-
nowiących własność Miasta i Gminy Pasłęk, przyznania 
pierwszeństwa w ich nabywaniu oraz udzielania bonifikat, 
zwanej dalej „uchwałą" wprowadza się następujące zmia-
ny: 

1)  treść § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „Lokale 
wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

mogą być sprzedawane osobom posiadającym pra-
wo pierwszeństwa w ich nabyciu - w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 
2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zmianami)" z tym, Ŝe 
w razie nieskorzystania z prawa pierwszeństwa 
przez najemcę lokalu mieszkalnego wyłączona jest 
moŜliwość sprzedaŜy tego lokalu; 

2)  treść § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: „Lokale nie 
spełniające warunków lokalu mieszkalnego z wyłą-
czeniem lokali uŜytkowych mogą być sprzedawane 
na powiększenie sąsiednich lokali w drodze przetar-
gu"; 

3)  treść § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „SprzedaŜ 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy następuje z jednoczesna sprzedaŜą lub odda-
niem w uŜytkowanie wieczyste gruntu". 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku 
Stanisław Paździor 

 
 
 
 

201 
UCHWAŁA Nr X/60/03 

Rady Miasta i Gminy S ępopol 
z dnia 4 grudnia 2003 r. 

 
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzeda Ŝy Spółdzielni Mieszkaniowej gruntu b ędącego w jej u Ŝytkowaniu wie-
czystym w zwi ązku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni o drębnej własno ści lokali mieszkalnych lub z 

przeniesieniem na członków spółdzielni własno ści lokali mieszkalnych. 
 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 
2000 r. Nr 46 poz. 543 ze zm. z 2001 r. Dz. U. Nr 129, 
poz. 1447, Dz. U. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Dz. U. Nr 
25, poz. 253, Dz. U. Nr 74, poz. 676, Dz. U. Nr 113, poz. 
984, Dz. U. Nr 126, poz. 1070, Dz. U. Nr 130, poz. 1112, 
Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Dz. U. Nr 240, poz. 2058, z 
2003 r. Dz. U. Nr 1, poz. 15) Rada Miasta i Gminy w Sę-
popolu uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 1. WyraŜa się zgodę na udzielenie bonifikaty w 

wysokości 80 % róŜnicy między wartością prawa własno-
ści nieruchomości a wartością jej prawa uŜytkowania 
wieczystego ustalonych przez rzeczoznawcę majątkowe-
go przy jednorazowej płatności w wypadku sprzedaŜy 
Spółdzielni Mieszkaniowej gruntu będącego w jej uŜytko-
waniu wieczystym w związku z ustanowieniem na rzecz 
członków spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkal-

nych lub z przeniesieniem na członków spółdzielni wła-
sności lokali mieszkalnych. 

 
2. Bonifikata, o której mowa w ust. 1 będzie udzielana 

po kaŜdorazowym dostarczeniu przez Spółdzielnię Miesz-
kaniową uchwał zarządu spółdzielni określających przed-
miot odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o 
innym przeznaczeniu w danej nieruchomości. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Sępopol. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Sępopol 
Janusz Bandura 
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202 
UCHWAŁA Nr XI/56/03 

Rady Gminy Stare Juchy 

z dnia 5 grudnia 2003 r. 

 

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grabnik, osad a. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7) i art. 35 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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 i Nr 214 
poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717), po przeprowa-
dzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa, Rada Gminy 
Stare Juchy uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Uchwala się statut określający organizację i za-

kres działania Sołectwa Grabnik, osada w brzmieniu sta-
nowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Stare Juchy. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy 
Zygmunt Kałmucki 

 
 
 

Załącznik do Uchwały Nr XI/56/03 
Rady Gminy Stare Juchy 
z dnia 5 grudnia 2003 r. 

 
STATUT 

SOŁECTWA GRABNIK, OSDADA 
 

I. Postanowienia ogólne. 
 

§ 1.  Sołectwo Grabnik, osada jest jednostką po-
mocniczą gminy Stare Juchy. 

§ 2.  Sołectwo obejmuje swoim zasięgiem wieś 
Grabnik, osada. 

§ 3.  Organizację i zakres działania Sołectwa określa 
niniejszy Statut. 

§ 4.  Ogół mieszkańców Sołectwa Grabnik, osada 
stanowi Samorząd Mieszkańców. 

II. Zakres działania i sposób realizacji zada ń. 

§ 5. 1. Celem działalności Sołectwa jest kształtowanie 
Ŝycia społeczno-gospodarczego na swoim terenie poprzez 
podejmowanie inicjatyw w sprawach naleŜących do zakre-
su działania gminy. 

2. Do zakresu działania Sołectwa naleŜy w szczegól-
ności: 

1)  udział w rozpatrywaniu spraw: socjalno - bytowych, 
zdrowotnych, kulturalnych, oświaty, sportu, wypo-
czynku, bezpieczeństwa publicznego, czystości i 
ochrony środowiska, 

2)  kształtowania zasad współŜycia społecznego, 

3)  tworzenia pomocy sąsiedzkiej, 

4)  sprawowania kontroli społecznej realizacji zadań pu-
blicznych na terenie Sołectwa, 

5)  inne sprawy waŜne dla mieszkańców Sołectw. 

3. Zadania określone w ust. 1 i 2 realizowane są po-
przez: 

1)  podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, 

2)  opiniowanie spraw naleŜących do zakresu działania 
samorządu mieszkańców wsi, 

3)  współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowa-
dzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej pro-
jektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podsta-
wowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa, 

4)  występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 
moŜliwości mieszkańców Sołectwa, 

5)  współpracę z radnymi z terenu Sołectwa w zakresie 
organizacji spotkań z wyborcami, dyŜurów oraz kie-
rowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 

6)  ustalania zadań dla Sołtysa do realizacji między ze-
braniami wiejskimi. 

§ 6. 1. Organami Sołectwa są: 

1)  Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy, 

2)  Sołtys - organ wykonawczy. 

2.  Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. 

§ 7. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i 
upływa z momentem wyboru nowych organów. 

2.  Rada Sołecka składa się z 3 do 5 członków. 

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 
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§ 8. 1.  Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodaw-
czym w Sołectwie. 

2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszy-
scy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wy-
borcze, zgodnie z ustawą ordynacja wyborcza do rad 
gmin. 

3. W Zebraniu Wiejskim moŜe uczestniczyć Wójt Gmi-
ny, zabierać głos i składać oświadczenia poza porządkiem 
obrad. 

§ 9. 1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa 
z własnej inicjatywy, na wniosek Wójta Gminy w miarę 
potrzeb. 

2. Sołtys zobowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie 
na pisemny wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców 
uprawnionych do udziału w zebraniu, w terminie 7 dni od 
daty złoŜenia wniosku. 

§ 10. 1. O miejscu i terminie zwołania Zebrania Wiej-
skiego zawiadamia Sołtys w sposób zwyczajowo przyjęty 
w Sołectwie co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym 
terminem, chyba Ŝe cel zwołania zebrania uzasadnia 
przyjęcie krótszego terminu. 

2. Zebranie jest waŜne, jeŜeli wzięło w nim udział co 
najmniej 10% uprawnionych mieszkańców Sołectwa (qu-
orum). 

3. JeŜeli w Zebraniu nie wzięła udziału wymagana licz-
ba mieszkańców zwołujący zebranie moŜe zarządzić od-
bycie następnego zebrania po upływie 30 minut od pierw-
szego terminu zebrania w tym samym dniu, bez względu 
na liczbę osób uczestniczących. 

§ 11. 1. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys. 

2. Zebranie moŜe wybrać innego przewodniczącego 
obrad. 

3. Porządek obrad uchwala Zebranie Wiejskie. 

4. Z przebiegu Zebrania Wiejskie sporządza się proto-
kół. 

5. Protokół Zebrania Wiejskiego powinien zawierać: 

1)  miejscowość i datę zebrania, 

2)  stwierdzenie waŜności zebrania, 

3)  porządek zebrania, 

4)  treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji, 

5)  podpisy sołtysa i protokolanta, 

6. Do protokołu z Zebrania Wiejskiego dołącza się listę 
obecności oraz wszystkie załączniki jeśli były one nie-
zbędne do dyskusji. 

§ 12. 1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów 
w głosowaniu jawnym. 

2. Prawo głosu mają mieszkańcy stale zamieszkali na 
terenie Sołectwa. 

3. Uchwały podpisuje Przewodniczący Zebrania. 

4. Protokół z Zebrania wraz z uchwałami, wnioskami i 

opiniami przekazywany jest Wójtowi Gminy w terminie 7 
dni od daty odbytego zebrania. 

§ 13. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego naleŜy: 

1)  wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej, 

2)  podejmowanie uchwał w sprawach bezpośrednio do-
tyczących Sołectwa i jego mieszkańców, 

3)  ustalanie kierunków działania Sołtysa i Rady Sołec-
kiej, 

4)  oceny pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej, 

5)  opiniowanie spraw przekazywanych przez Radę 
Gminy i Wójta, 

6)  występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 
moŜliwości mieszkańców Sołectwa, 

7)  ustalanie sposobu korzystania z mienia komunalne-
go przekazanego Sołectwu, 

8)  nadzór nad sposobem wykorzystania przyznanych 
środków finansowych na realizacje zadań, 

9)  podejmowanie inicjatyw społecznych, 

10)  opiniowanie projektów planów zagospodarowania 
przestrzennego dotyczących Sołectwa, 

11)  współdziałanie z radnymi z terenu Sołectwa, 

12)  inne sprawy uznane przez Zebranie Wiejskie za 
waŜne dla Sołectwa. 

§ 14. 1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa i 
reprezentuje Sołectwo na zewnątrz. 

2. Sołtys sprawuje swoją funkcje osobiście. 

§ 15. 1. Do zadań Sołtysa naleŜy w szczególności: 

1)  sprawowanie zwykłego zarządu mieniem komunal-
nym przekazanym Sołectwu do korzystania, w tym 
wykonywanie bieŜących czynności administracyjnych 
z tym związanych, 

2)  przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiej-
skiego i przewodniczenie jego obradom, 

3)  wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 

4)  techniczno-organizacyjne zapewnienie warunków 
pracy Zebrania Wiejskiego, Rady Sołeckiej oraz 
Radnych z terenu Sołectwa podczas ich spotkań z 
Wyborcami, a takŜe innych zebrań i spotkań, 

5)  współpraca z organami Gminy, udział w sesjach Ra-
dy Gminy, 

2. Sołtys pełni swą funkcję społecznie. 

3. Sołtys moŜe załatwiać takŜe indywidualne sprawy z 
zakresu administracji publicznej w granicach upowaŜnie-
nia udzielonego przez Radę Gminy odrębną uchwałą, za 
co moŜe być przyznana dieta na zasadach określonych 
przez Radę Gminy. 

4. Opiniowanie wniosków mieszkańców o przyznanie 
pomocy oraz wniosków o ulgi i umorzenia podatkowe. 
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§ 16. Sołtys co najmniej raz w roku składa Zebraniu 
Wiejskiemu sprawozdanie z całokształtu swojej działalno-
ści. 

§ 17. Sołtys zwołuje posiedzenie Rady Sołeckiej. 

§ 18. 1. Sołtys zobowiązany jest zasięgać opinii Rady 
Sołeckiej w sprawach działalności społeczno-
gospodarczej Sołectwa. 

2. Sołtys jest związany opinią Rady Sołeckiej. 

3. W zakresie nie uwzględnienia opinii Rady Sołeckiej, 
Rada bądź poszczególni jej członkowie mogą przedstawić 
sprawę na najbliŜszym Zebraniu Wiejskim. 

IV. Zasady i tryb wyboru i odwołania organów Sołec-
twa. 

§ 19. 1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej od-
bywają się nie później niŜ w terminie 6 miesięcy po wybo-
rach do rad gmin. 

2. Zebranie Wiejskie w sprawie wyborów organów So-
łectwa zwoływane jest przez Wójta Gminy. 

3. Przewodniczącym Zebrania, na którym dokonuje się 
wyboru Sołtysa jest osoba wskazana przez Wójta lub 
wyłoniona przez Zebranie Wiejskie. 

§ 20. 1.  Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Zebranie 
Wiejskie dokonuje w głosowaniu tajnym, spośród nieogra-
niczonej liczby kandydatów posiadających czynne prawo 
wyborcze do Rady Gminy. 

2. Uprawnionymi do głosowania są stali mieszkańcy 
Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rady 
Gminy. 

§ 21. 1.  Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przepro-
wadza Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej 3 
osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebra-
nia. 

2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie moŜe być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub do składu Rady Sołeckiej. 

3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej naleŜy: 

1)  przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 

2)  przeprowadzenie głosowania tajnego, 

3)  ustalenie wyników wyborów, 

4)  ogłoszenie wyników wyborów, 

5)  sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, który 
winien zawierać: 

a)  skład komisji skrutacyjnej, 

b)  ilość osób uczestniczących w głosowaniu, 

c)  ilość oddanych głosów waŜnych i niewaŜnych, 

d)  ilość głosów oddanych na kaŜdego kandydata, 

e)  stwierdzenie dokonanego lub niedokonanego wy-
boru. 

§ 22. 1. Głosowanie tajne w sprawie wyboru Sołtysa i 
Rady Sołeckiej przeprowadza się przy pomocy kart do 

głosowania ostemplowanych pieczęcią Urzędu Gminy, na 
których umieszcza się nazwiska i imiona kandydatów w 
kolejności alfabetycznej. 

2. Głosowanie odbywa się w ten sposób, Ŝe mieszka-
niec sołectwa stawia znak "X" przy nazwisku kandydata, 
na którego oddaje swój głos. 

§ 23. 1. W pierwszej kolejności przeprowadza się tajne 
głosowanie w sprawie wyboru Sołtysa. 

2. Za wybranego na Sołtysa uwaŜa się kandydata, któ-
ry uzyskał największą liczbę głosów waŜnych. 

3. W przypadku równej liczby głosów głosowanie tajne 
powtarza się z udziałem kandydatów, którzy uzyskali naj-
większą równą liczbę głosów waŜnych. 

§ 24. 1. Przed wyborem Rady Sołeckiej Zebranie Wiej-
skie w głosowaniu jawnym decyduje o liczbie wybieranych 
członków Rady Sołeckiej. 

2. Za wybranych do składu Rady Sołeckiej uwaŜa się 
kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów 
waŜnych. 

§ 25. 1. Odwołanie Sołtysa przed upływem kadencji 
moŜe nastąpić w kaŜdym czasie przez Zebranie Wiejskie. 

2. Powodem odwołania Sołtysa moŜe być: 

1)  notoryczne niewykonywanie swoich obowiązków, 

2)  naruszenie postanowień statutu i uchwał zebrania 
wiejskiego, 

3)  dopuszczanie się czynów dyskwalifikujących w opinii 
środowiska, 

3. Uchwałę o odwołaniu Sołtysa podejmuje się po 
uprzednim wysłuchaniu Sołtysa w głosowaniu tajnym 
zwykłą większością głosów. 

4. Sołtys moŜe takŜe sam złoŜyć rezygnację ze swojej 
funkcji. Rezygnacja pod rygorem niewaŜności musi być 
dokonana na piśmie. 

5. W przypadku odwołania lub rezygnacji Sołtysa z 
zajmowanej funkcji. Wójt w terminie jednego miesiąca od 
daty odwołania lub złoŜenia rezygnacji zarządza wybory 
Sołtysa. 

§ 26. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej 
członków następuje na wniosek Sołtysa w trybie przewi-
dzianym w § 25. W przypadku złoŜenia rezygnacji przez 
członka Rady Sołeckiej § 25 ust. 4 i 5 stosuje się odpo-
wiednio. 

V. Mienie Sołectwa. 

§ 27. 1. Rada Gminy w Starych Juchach moŜe przeka-
zać Sołectwu do korzystania składniki mienia gminnego w 
drodze odrębnej uchwały. 

2. Zakres uprawnień Sołectwa względem przekazane-
go mu do korzystania mienia odnosi się do czynności 
zwykłego zarządu, przez co naleŜy rozumieć: 

1)  załatwianie bieŜących spraw związanych z eksplo-
atacją przekazanego mienia, 

2)  utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym w ra-
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mach jego aktualnego przeznaczenia, 

3)  zachowanie mienia i osiąganie z niego korzyści. 

VI. Gospodarka finansowa Sołectwa . 

§ 28. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w 
ramach budŜetu gminy Stare Juchy. 

2. Obsługę kasową i księgową Sołectwa zapewnia 
Wójt przy pomocy Urzędu Gminy. 

§ 29. 1. Na środki finansowe będące w dyspozycji 
składają się: 

1)  kwoty przydzielone w budŜecie gminy, jeŜeli Rada 
Gminy tak postanowi, 

2)  wpływy uzyskane z powierzonego Sołectwu mienia 
gminnego i innych przedsięwzięć organizowanych 
przez mieszkańców Sołectwa. 

2. O sposobie wykorzystania i przeznaczenia środków 
finansowych będących w dyspozycji Sołectwa decyduje 
Zebranie Wiejskie w drodze uchwały 

§ 30. 1. Sołtys na podstawie uchwał Zebrania Wiej-
skiego zleca i odbiera wykonanie usług oraz dokonuje 
zakupu materiałów i sprzętu na zasadach prawa cywilne-
go. 

2. Czynności Sołtysa, o których mowa w ust. 1 rodzące 
zobowiązania pienięŜne bądź majątkowe wymagają kon-
trasygnaty Skarbnika Gminy oraz upowaŜnienia Wójta 
Gminy. 

3. Sołectwo nie moŜe podejmować zobowiązań nie 
mających pokrycia w pozostających do dyspozycji Sołec-
twa środków finansowych. 

VII. Nadzór nad działalno ścią Sołectwa. 

§ 31. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje 
Rada Gminy, a w zakresie spraw finansowych komisja 
Rewizyjna Rady Gminy oraz Wójt Gminy w imieniu, które-
go moŜe działać Skarbnik Gminy. 

2. BieŜącą kontrolę nad statutową działalnością Sołec-
twa sprawuje Wójt Gminy. 

3. Wójt Gminy moŜe zawiesić wykonanie uchwał Ze-
brania Wiejskiego, których realizacja mogłaby raŜąco 
naruszyć postanowienia niniejszego statutu lub inne prze-
pisy prawa. 

VII. Postanowienia ko ńcowe. 

§ 32. Na budynku, w którym mieszka Sołtys lub w in-
nym widocznym miejscu na posesji wywieszona jest tabli-
ca koloru czerwonego z biały napisem "SOŁTYS" oraz 
tablica do wywieszania głoszeń. 

§ 33. Zmiany Statutu wprowadza się w trybie przewi-
dzianym dla jego uchwalenia. 

§ 34. Statut wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa War-
mińsko-Mazurskiego. 

 

 
 
 

203 
UCHWAŁA Nr VIII/78/03 

Rady Gminy Małdyty 

z dnia 17 grudnia 2003 r. 

 

w sprawie okre ślenia zasad nabywania, zbywania i obci ąŜania nieruchomo ści oraz ich wydzier Ŝawiania  

lub najmu na okres dłu Ŝszy ni Ŝ trzy lata. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmia-
nami), Rada Gminy Małdyty, uchwala: 

 
§ 1. Nabywanie nieruchomości na rzecz gminy od 

osób fizycznych oraz prawnych w celu realizacji zadań 
gospodarczych gminy moŜe nastąpić na podstawie 
uchwały Rady Gminy Małdyty. 

 
§ 2. Zbywanie nieruchomości stanowiących mienie 

gminne w formie sprzedaŜy, zamiany i zrzeczenia się, 
oddania w uŜytkowanie wieczyste, najem, dzierŜawę po-
wyŜej 5 lat następuje na podstawie uchwały Rady Gminy. 

 
§ 3. SprzedaŜ lokali mieszkalnych i domów mieszkal-

nych odbywa się z jednoczesną sprzedaŜą lub oddaniem 

w uŜytkowanie wieczyste części nieruchomości gruntowej 
niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku. 

 
§ 4. 1. SprzedaŜ lokali mieszkalnych i domów miesz-

kalnych odbywa się w trybie: 
 

1) przetargowym (wolne pod względem faktycznym i 
prawnym oraz zajęte przez najemców, którzy nie 
skorzystali z przysługującego im prawa pierwokupu). 
Zbycie nieruchomości nie pozostaje w kolizji z usta-
leniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Małdyty, 

 
2) bezprzetargowym – na rzecz najemcy (pierwszeń-

stwo najemy w nabywaniu lokali mieszkalnych nie 
podlega Ŝadnym dodatkowym obwarowaniom). 

 
2. Przy bezprzetargowej sprzedaŜy lokali mieszkalnych 

i domów mieszkalnych obowiązują następujące bonifikaty: 
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1) przy jednorazowej zapłacie ceny sprzedaŜy bonifika-
ta wynosi 85 % ustalonej ceny sprzedaŜy, 

 
2) przy zapłacie ceny sprzedaŜy w 2 równych ratach w 

terminie 2 lat bonifikata wynosi 75 % ustalonej ceny 
sprzedaŜy, 

 
3) przy zapłacie ceny sprzedaŜy w 3 równych ratach w 

terminie 3 lat bonifikata wynosi 65 %. 
 

3. Przy zakupie nieruchomości zabudowanej w drodze 
bezprzetargowej na raty do 10 lat, pierwsza wpłata nie 
moŜe być mniejsza niŜ 25 % ceny nieruchomości. 

 
4. Bonifikaty ustalone w ust. 2 stosuje się równieŜ do 

pomieszczeń i budynków gospodarczych niezbędnych do 
obsługi lokali mieszkalnych. 

 
5. Oprocentowanie nie spłaconych rat za nabytą nieru-

chomość, o której mowa w ust. 2 i 3 wynosi 10 % w skali 
roku od kwoty niespłaconej. 

 
6. Przy sprzedaŜy ratalnej termin spłat wraz z oprocen-

towaniem ustala się na dzień 31 marca kaŜdego roku za 
dany rok z góry, przy czym pierwsza rata nie moŜe być 
wpłacona później jak do dnia zawarcia aktu notarialnego w 
kasie Urzędu Gminy. 

 
7. W przypadku bezprzetargowej sprzedaŜy lokali 

mieszkalnych, najemcy przed zakupem dokonują wpłaty 
tzw. przedpłaty na poczet kosztów sporządzenia doku-
mentacji związanej z wykupywanym lokalem w wysokości 
100% wartości poniesionych kosztów. W przypadku rezy-
gnacji z kupna poniesione koszty nie podlegają zwrotowi. 

 
8. JeŜeli nabywca nieruchomości przed upływem 5 lat 

licząc od dnia nabycia, zbył lub wykorzystał nieruchomość 
na inny cel niŜ ustalono w umowie, udzielona bonifikata po 
jej waloryzacji podlega zwrotowi na rzecz budŜetu gminy. 

 
9. JeŜeli osoba nabyła lokal w systemie ratalnym i 

chce go zbyć przed spłaceniem zadłuŜenia zobowiązana 
jest przed transakcją uiścić pełną kwotę zadłuŜenia. 

 
§ 5. 1. SprzedaŜ lokali uŜytkowych odbywa się z jed-

noczesną sprzedaŜą lub oddaniem w uŜytkowanie wie-
czyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej nie-
zbędnej do racjonalnego korzystania z budynku. 

 
2. SprzedaŜ lokali uŜytkowych odbywa się w trybie: 

 
1) przetargowym - wolne lokale pod względem faktycz-

nym i prawnym, 
 
2) bezprzetargowym - na rzecz najemców i dzierŜaw-

ców. 
 

3. Zbywanie lokali uŜytkowych w trybie bezprzetargo-
wym odbywa się w dwóch formach: 
 

1) za jednorazową spłatą, 
 
2) w systemie ratalnym, w którym spłata ceny lokalu 

moŜe być rozłoŜona na okres 3 lat przy oprocento-
waniu niespłaconych rat w wysokości 20 % w sto-
sunku rocznym. 

 
4. Wysokość pierwszej raty nie moŜe być niŜsza jak 

40% jej wartości. 
 

5. Ratalna sprzedaŜ lokali uŜytkowych odbywa się 
wraz ze sprzedaŜą części nieruchomości gruntowej nie-
zbędnej do racjonalnego korzystania z budynku. 

 
6. Termin spłat przy sprzedaŜy ratalnej lokali uŜytko-

wych ustala się na dzień 31 marca kaŜdego roku. 
 
7. W przypadku sprzedaŜy lokali uŜytkowych w trybie 

bezprzetargowym najemca lub dzierŜawca przed zakupem 
lokalu uŜytkowego dokonuje wpłaty tzw. przedpłaty na 
poczet kosztów sporządzenia niezbędnej dokumentacji 
dotyczącej zbywanego lokalu w wysokości 100 % wartości 
poniesionych kosztów. W przypadku rezygnacji z nabycia 
lokalu wpłacona przedpłata nie podlega zwrotowi. 
 

§ 6. 1. Grunty stanowiące własność gminy, które nie 
zostały oddane w trwały zarząd, uŜytkowanie wieczyste 
lub sprzedane winny być zagospodarowane poprzez od-
danie ich w dzierŜawę. 

 
2. WydzierŜawienie nieruchomości następuje w trybie 

przetargowym i bezprzetargowym. W trybie przetargowym 
będą wydzierŜawiane lub wynajmowane nieruchomości, 
na które wpłynie więcej jak jedna oferta. 

 
3. Umownie ustalona wysokość czynszu dzierŜawnego 

za grunty, o których mowa w ust. 1 powinna wynosić nie 
mniej niŜ: 
 

1) za grunt przeznaczony na cele rolne 
 

a)  do 2.000 m2 – 0,10 zł za 1 m2 / rocznie, 
 
b)  do 5.000 m2 – 0,05 zł za 1m2/ rocznie, 
 
c)  powyŜej 5.000 m2 – 0,01 zł za 1 m2 / rocznie. 
 

2) za grunty przeznaczone na cele nierolnicze – zajęte 
pod garaŜe „ blaszaki” lub pod inne tymczasowe 
obiekty budowlane umownie ustalona wysokość 
czynszu dzierŜawnego powinna wynosić nie mniej 
niŜ 0,40 zł miesięcznie za 1 m 2. 

 
4. Stawki czynszu miesięcznego za 1 m2 lokalu uŜyt-

kowego nie mogą być niŜsze jak: 
 

a)  6 zł dla lokali przeznaczonych na cele handlu, 
 
b)  2 zł dla lokali na cele ochrony zdrowia (pomieszcze-

nia w budynku SP GOZ w Małdytach). 
 

5. Określone w ust. 3 i 4 stawki czynszu winny stano-
wić podstawę do ustalenia czynszu wywoławczego w 
wypadku przetargu na czynsz dzierŜawny. 

 
6. Zawierane umowy dzierŜawy powinny przewidywać 

moŜliwość zmiany ustalonych stawek czynszu. 
 
§ 7. 1. Rada Gminy Małdyty upowaŜnia Wójta Gminy 

Małdyty do wydzierŜawiania lub wynajmowania nierucho-
mości stanowiących mienie gminne na okres nie przekra-
czający 5 lat. 

 
2. Wysokość stawek czynszu(jeśli nie stosuje się trybu 

przetargowego) winna być przedmiotem konstruktywnie 
przeprowadzonych negocjacji, przy czym Wójt Gminy 
winien uzgodnić z przyszłym dzierŜawcą (najemcą) wyso-
kość czynszu przynajmniej w wysokości minimalnej usta-
lonej dla danego rodzaju nieruchomości. 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 12   Poz.   
 

- 501 -

§ 8. Nieruchomości stanowiące własność gminy mogą 
być obciąŜone hipoteką jeŜeli wynika to z zadań gospo-
darczych gminy ustalonych w uchwałach budŜetowych. 

 
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Małdyty. 
 
§ 10. Traci moc: 
 

1) uchwała Nr XIII/158/2000 Rady Gminy w Małdytach 
z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia mini-
malnych stawek czynszu za 1 m2 lokali uŜytkowych i 
gruntu zajętego pod garaŜe „ blaszaki” i inne tym-
czasowe obiekty budowlane, 

 
2) uchwała Nr XV/188/2000 Rady Gminy w Małdytach z 

dnia 21 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 
1 m2 lokali uŜytkowych i gruntu zajętego pod garaŜe „ 
blaszaki” i inne tymczasowe obiekty budowlane, 

 
3) uchwała Nr XXV/259/01 Rady Gminy w Małdytach z 

dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie przyznania 
pierwszeństwa przy nabyciu lokali w drodze bezprze-
targowej oraz wyraŜenia zgody na udzielanie bonifi-
katy przy sprzedaŜy lokali mieszkalnych. 

 
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi 
w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia publikacji. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zofia Bagińska 

 
 
 

204 
UCHWAŁA Nr VIII/79/03 

Rady Gminy Małdyty 

z dnia 17 grudnia 2003 r. 

 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  z mieszka ńcami Gminy Małdyty. 

 
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy Małdyty 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzane w przy-

padkach określonych w ustawach oraz w sprawach waŜ-
nych dla Gminy określonych przez Radę Gminy na zasa-
dach i w trybie określonym w niniejszej uchwale. 

 
2. Konsultacje mogą zostać ograniczone do Mieszkań-

ców jednostki pomocniczej Gminy, jeŜeli przedmiot kon-
sultacji dotyczy tylko spraw tej jednostki (sołectwa). 

 
§ 2. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzane z inicja-

tywy Rady lub Wójta. 
 
2. Mieszkańcy jednostki pomocniczej Gminy mogą wy-

stąpić do właściwego organu Gminy z wnioskiem o prze-
prowadzenie konsultacji w sprawach waŜnych dla Gminy 
lub tej jednostki. 

 
3. Wniosek Mieszkańców w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji z inicjatywy Mieszkańców uwaŜa się za waŜny 
jeŜeli z inicjatywą wystąpiło co najmniej 10 % Mieszkań-
ców. 

 
§ 3. 1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji z 

Mieszkańcami podejmuje Rada Gminy w formie uchwały z 
zastrzeŜeniem ust. 2. 

 
2.  Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji z Miesz-

kańcami jednostki pomocniczej Gminy z wyjątkiem konsul-
tacji w sprawie zmiany granic Gminy podejmuje Wójt w 
formie zarządzenia. 

 
3. Odrębne przepisy mogą stanowić inaczej. 
 

§ 4. 1. Konsultacje przeprowadzane są na Zebraniach 
wiejskich, zastrzeŜeniem § 7 ust. 2. 

 
2. Zebranie wiejskie zwołuje Wójt przynajmniej na 7 

dni przed wyznaczonym terminem Zebrania. 
 
3. W zarządzeniu w sprawie przeprowadzenia konsul-

tacji z mieszkańcami Wójt podaje: 
 

1)  przedmiot konsultacji, 
 
2)  datę, godzinę oraz miejsce przeprowadzenia konsul-

tacji. 
 

§ 5. 1. Zebranie prowadzi Przewodniczący zebrania. 
 
2. Przewodniczącego Zebrania wyznacza Rada, gdy 

inicjatorem przeprowadzenia konsultacji jest Rada.  
 
3. Przewodniczącego Zebrania wyznacza Wójt, gdy 

inicjatorem przeprowadzenia konsultacji jest Wójt lub 
Mieszkańcy jednostki pomocniczej Gminy z wyłączeniem 
konsultacji w sprawie zmiany granic Gminy. 

 
4. Informację o Zebraniu wiejskim Wójt przekazuje 

Mieszkańcom jednostki pomocniczej Gminy w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 

 
5. WaŜność Zebrania wiejskiego i podjętych uchwał 

określa się według Statutu Sołectwa. 
 
§ 6. 1. Z Zebrania wiejskiego pracownik Urzędu wy-

znaczony przez Wójta sporządza protokół, który powinien 
zawierać: 

 
a) datę zebrania, 
 
b) listę obecności, 
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c) stwierdzenie waŜności zebrania (quorum), 
 
d) przedmiot zebrania i przebieg dyskusji, 
 
e) wynik konsultacji, 
 
f) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta. 

 
2. Protokół Przewodniczący Zebrania niezwłocznie 

przekazuje do Urzędu Gminy. 
 
§ 7. 1 Konsultacje dotyczące Mieszkańców uwaŜa się 

za dokonane, jeŜeli zostały przeprowadzone we wszyst-
kich jednostkach pomocniczych Gminy. 

 
2. Uchwała Rady Gminy określająca inny sposób 

przeprowadzenia konsultacji niŜ na Zebraniach wiejskich 
określa takŜe formę konsultacji i ich skuteczność. 

 
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi 
w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia publikacji. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zofia Bagińska

 
 
 

205 
UCHWAŁA Nr XIV/67/03 

Rady Gminy Elbl ąg 

z dnia 18 grudnia 2003 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przest rzennego obr ębu Gronowo Górne. 

 
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 26 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu prze-
strzennym /Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późniejszy-
mi zmianami/ Rada Gminy Elbląg uchwala miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego obrębu Gronowo Gór-
ne. 

D Z I A Ł I 
PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 1. Integralną częścią planu są następujące rysunki 
planu: 

1)  rysunek 1 dla obszaru zainwestowania w skali 
1:2000, 

2)  rysunek 2 dla pozostałego obszaru w skali 1:5000. 

2. Zakres obowiązywania treści rysunków planu okre-
śla niniejsza uchwała. 

§ 2. 1. Plan obejmuje cały obszar obrębu Gronowo 
Górne w podziale jak w § 1 ust. 1. 

§ 3. Celem ustaleń planu jest: 

1)  stworzenie ram prawnych dla harmonijnego gospo-
darowania przestrzenią obrębu z uwzględnieniem je-
go specyfiki i zgodnie z zasadami rozwoju zrówno-
waŜonego, 

2) zminimalizowanie konfliktów pomiędzy interesem 
publicznym i prywatnym, 

3)  stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju róŜno-
rodnych inicjatyw gospodarczych, dopuszczalnych 
na obszarze obrębu, 

4)  ograniczenie konfliktów pomiędzy róŜnymi formami 
działalności gospodarczej a funkcjami mieszkalnymi, 

5)  ochrona środowiska kulturowego i przyrodniczego, 
ze szczególnym uwzględnieniem Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu Jeziora Druzno, 

6)  utrwalenie i rozwinięcie powiązań funkcjonalno-
przestrzennych z miastem Elblągiem. 

§ 4. Przedmiotem ustaleń planu są: 

1)  funkcje poszczególnych terenów oraz zasady ich za-
gospodarowania, 

2)  określenie terenów dla celów publicznych, 

3)  określenie zasad rozwoju w specyficznych warun-
kach terenów silnie urbanizowanych, 

4) określenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej, 

5)  określenie zasad kształtowania i ochrony środowiska 
przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu. 

§ 5. Ustala się następujące podstawowe funkcje obrę-
bu: 

1)  osiedle podmiejskie miasta Elbląga, 

2)  koncentracja funkcji usługowych, produkcyjnych i 
składowych, 

3)  rozwój intensywnych form produkcji rolnej w oparciu 
o gospodarstwa ogrodnicze, 

4)  koncentracja funkcji obsługi ludności dla sąsiadują-
cych jednostek obrębowych gminy. 

§ 6. Dla potrzeb programów rozwojowych oraz infra-
struktury technicznej ustala się liczbę mieszkańców, wyni-
kającą z chłonności terenów określonych w planie - 2500 
do 3000 osób. 

§ 7. 1. Ustala się zakaz lokalizowania i funkcjonowania 
na obszarze objętym planem, przedsięwzięć w zakresie 
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obiektów produkcyjnych i składów mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia 
raportu oddziaływania na środowisko, jeŜeli ich lokalizacja 
stanowić będzie zagroŜenie dla innych funkcji ustalonych 
planem. 

2. Nowe działania gospodarcze, związane z obiekta-
mi i składami istniejącymi podlegają zasadom jak w ust. 1. 

3. Ustalenia ust. 1 i 2 nie dotyczą niezbędnych urzą-
dzeń i obiektów związanych z infrastrukturą techniczną, 
sieciami przesyłowymi i drogami oraz obiektami istnieją-
cymi lub zakładami odtworzeniowymi dla likwidowanych w 
obrębie. 

§ 8. 1. Tereny o określonej funkcji, zawarte są pomię-
dzy liniami regulacyjnymi, których przebiegi przedstawione 
są na rysunkach planu. 

2. Linie regulacyjne zbieŜne z istniejącymi granicami 
ewidencyjnymi, oznaczone są liniami ciągłymi. 

3. Linie regulacyjne wymagające ustalenia nowych 
granic ewidencyjnych, oznaczone są liniami przerywany-
mi. 

4. Linie regulacyjne jak w ust. 2 i 3 mogą ulegać nie-
zbędnym korektom w postępowaniu realizacyjnym, pod 
warunkiem, Ŝe nie wpłynie to negatywnie na funkcje pod-
stawowe poszczególnych terenów i spełnione będą usta-
lenia ust. 5 oraz ust. 6. 

5. Niezbędne korekty linii regulacyjnych w odniesieniu 
do dróg i ulic, nie mogą ograniczyć obowiązujących szero-
kości pasów drogowych wg aktualnego stanu prawnego, z 
odstępstwem dla obszarów istniejącej zabudowy. 

6. Ustalenia ust. 4 w odniesieniu do obiektów infra-
struktury technicznej, oznaczonych na rysunkach planu, 
mogą być podejmowane jedynie w oparciu o szczegółowe 
opracowania branŜowe, uzgodnione stosownie do swej 
funkcji z uwzględnieniem przepisów szczególnych. 

§ 9. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1)  planie - naleŜy przez to rozumieć ustalenia objęte 
niniejszą uchwałą, 

2)  rysunku - naleŜy przez to rozumieć odpowiednio ry-
sunki nr 1 i 2, 

3)  „Studium” - naleŜy prze to rozumieć „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Elbląg”, uchwalone przez Radę 
Gminy, uchwałą nr 165/XXIII/2000 dnia 29 września 
2000 r., 

4)  Wójcie - naleŜy przez to rozumieć Wójta Gminy El-
bląg, 

5)  obszarze planu - naleŜy przez to rozumieć obszar 
całego obrębu, 

6)  funkcji podstawowej - naleŜy przez to rozumieć funk-
cje ustalone w dziale III rozdziału 1 i 2, łącznie z 
elementami im towarzyszącymi jak dojazdy, dojścia, 
zieleń oraz sieci i obiekty infrastruktury technicznej, 

7)  funkcji uzupełniającej - naleŜy przez to rozumieć 
funkcję inną od podstawowej, 

8)  symbolu - naleŜy przez to rozumieć oznaczenie na 
rysunku, którego funkcje określa objaśnienie w ze-
stawieniu na rysunku a stosowny zakres znaczenia 
ustala treść niniejszej uchwały, 

9)  terenie istniejącego zainwestowania - naleŜy przez to 
rozumieć tereny trwale zabudowane, zagospodaro-
wane i uzbrojone, łącznie z enklawami terenów nie 
zainwestowanych o powierzchni do 0,5 ha, znajdują-
cymi się w ich obrębie. 

D Z I A Ł II 
USTALENIA DLA CAŁEGO OBSZARU PLANU 

ROZDZIAŁ 1 
W ZAKRESIE URBANISTYKI 

§ 10. 1. Zagospodarowanie terenów następuje na 
rzecz ich funkcji podstawowych określonych w dziale III, z 
uwzględnieniem wszystkich aktualnie obowiązujących 
przepisów szczególnych. 

2. W obrębie terenów jak w ust. 1 dominują obiekty 
lub zagospodarowanie wynikające z funkcji podstawo-
wych. 

3. Inne funkcje, poza podstawowymi, mogą być loka-
lizowane uzupełniająco, jeŜeli są spełnione następujące 
warunki: 

1) nie są wykluczone przez ustalenia zawarte w dziale III, 

2) nie są one w Ŝadnej kolizji z funkcją podstawową, 

3) nie naruszają zasad kompozycji zabudowy oraz skali 
zabudowy, 

4) nie stanowią zagroŜenia sanitarnego oraz poŜaro-
wego, 

5) na terenach o funkcjach podstawowych związanych 
z trwałą zabudową, nie przekroczą 20% powierzchni 
terenu w liniach regulacyjnych, 

6) na terenach o funkcjach podstawowych nie związa-
nych z zabudową, nie przekroczą łącznie 5% po-
wierzchni terenu w liniach regulacyjnych. 

4. Ustalenia ust. 3 nie dotyczą terenów oznaczonych 
na rysunku następującymi symbolami: W, SZ, L, LZ, ZI, R, 
RP i URT w których przewiduje się wyłącznie funkcje 
podstawowe. 

5. Istniejące funkcje obce w stosunku do funkcji pod-
stawowych z wyjątkiem zabudowy mieszkaniowej, nie 
spełniające warunków ust. 3 pkt 1, 2 i 3 podlegają likwida-
cji w oparciu o ustalenia organów ochrony środowiska, 
inspekcji sanitarnej, poŜarnictwa i ochrony dóbr kultury. 

6. W zagospodarowaniu wszystkich terenów, naleŜy 
uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych, eliminując 
lub ograniczając wszelkie bariery. 

7. Tereny uŜytkowane są wg stanu dotychczasowego, 
do czasu realizacji funkcji określonych planem, jeŜeli nie 
narusza to ustaleń niniejszej uchwały. 

8. Zmiana przeznaczenia terenów z dotychczasowe-
go uŜytkowania na ustalone w planie funkcje wymaga 
zgody wszystkich właścicieli gruntu. 
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9. Wójt moŜe wydać stosowną decyzję czasowej 
zmiany uŜytkowania terenu, pod warunkiem, Ŝe nie ogra-
niczy to realizacji ustaleń planu, nie naruszy interesu osób 
trzecich oraz nie będzie dotyczyło zabudowy o cechach 
trwałych. 

§ 11. 1. Dla wszystkich terenów w których następuje 
podział na działki i wydzielenie dróg publicznych nie okre-
ślonych w planie, obowiązuje opracowanie koncepcji za-
gospodarowania nieruchomości jako podstawy do wyko-
nania operatów geodezyjnych. 

2. W koncepcji zagospodarowania nieruchomości na-
leŜy uwzględnić: 

- ustalenia niniejszej uchwały, 

- wkomponowanie zabudowy w istniejące ukształto-
wanie terenu, 

- wytworzenie zespołów zindywizualizowanych, sprzy-
jających organizowaniu wspólnot mieszkańców, 

- drogi dojazdowe o szerokości pasa drogowego mi-
nimum 10m z placem manewrowym dla samocho-
dów cięŜarowych, 

- dla zespołów 3 – 5 działek zabudowy jednorodzinnej 
dopuszcza się ciągi pieszo-jezdne o minimalnej sze-
rokości pasa drogowego 5 m, 

- miejsca na parkowanie samochodów, zieleń i place, 
zgodnie z ustaleniami działu III, 

- ochronę istniejących systemów odwodnienia terenu, 
w tym systemu odwodnień drenaŜowych, 

- niezbędne tereny na infrastrukturę techniczną w tym 
rezerwy na stacje transformatorowe. 

3. Wójt w sytuacji konfliktowej zainteresowanych 
stron, szczególnie jeŜeli dotyczyć to będzie dróg dojazdo-
wych i infrastruktury technicznej, wszczyna procedurę 
opracowania planu miejscowego w skali 1:500 lub 1:1000. 

4. Dla przedsięwzięć waŜnych dla gminy, szczególnie 
dla zespołów zabudowy usługowej, jeŜeli przepisy nie 
stanowią inaczej, Wójt zapewnia opracowanie koncepcji 
urbanistyczno-architektonicznej. 

5. Zatwierdzając plan podziału terenu lub akceptując 
koncepcję zagospodarowania nieruchomości, Wójt infor-
muje o realnym terminie wykonania drogi dojazdowej i 
uzbrojenia, ustalając kto odpowiada za ich realizację oraz 
jaki pozostaje stan władania pasem drogi dojazdowej. 

6. Zbywający grunty pod zabudowę jest zobowiązany 
do informowania nabywców o ustaleniach jak w ust. 5. 

7. Niedopełnienie obowiązku jak w ust. 6 obciąŜa 
zbywającego grunt w całości skutkami prawnymi i finan-
sowymi. 

8. Obszar opracowań jak w ust. 1 i 4 winien obejmo-
wać teren przedsięwzięcia z otoczeniem, uwzględniając 
obsługujące ulice, rowy melioracyjne, cieki wodne oraz 
pasy zieleni izolacyjnej. 

9. Opracowania jak w ust. 1 i 4 opracowują osoby na-
leŜące do izby zawodowej urbanistów lub architektów. 

10. Scalenie nieruchomości połączone z ich podziałem 
dokonuje się w oparciu o miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego w skali 1:1000 lub 1:500 wszczynając 
stosowną procedurę. 

§ 12. 1. Na terenach istniejącego zainwestowania 
zabudowa moŜe podlegać wymianie, rozbudowie, przebu-
dowie i zmianie sposobu uŜytkowania, łącznie ze zmia-
nami rozgraniczenia działek – pod warunkiem, Ŝe działa-
nia te będą zgodne z ustaleniami niniejszej uchwały i nie 
dotyczą funkcji określonych w §10 ust. 5. 

2. Ustalenia ust. 1 obowiązują takŜe przy uzupełnia-
niu zabudowy na terenach istniejącego zainwestowania, 
pod warunkiem, Ŝe zabudowa projektowana będzie odpo-
wiednio dostosowana do zabudowy istniejącej. 

3. Ustalenia ust. 2 nie dotyczą dostosowania do za-
budowy dysharmonizującej krajobraz, którą przeznacza 
się do modernizacji lub rozbiórki. 

§ 13. 1. Ustala się obowiązującą zasadę, Ŝe uciąŜli-
wości wynikające z uŜytkowania terenów lub budynków, 
nie mogą przenikać granic własności lub uŜytkowania. 

2. Ustalenia ust. 1 nie dotyczą dróg i ulic oraz linii ko-
lejowych, dla których obowiązują zasady jak w ust. 5. 

3. Sposób uŜytkowania obiektów i terenów, które nie 
spełniają ustaleń ust. 1 z uwzględnieniem ust. 2, podlega 
zmianie w przypadku stwierdzenia przez właściwy organ 
inspekcji sanitarnej lub ochrony środowiska przekroczenia 
obowiązujących norm. 

4. Zmiana wg ust. 3 moŜe być wstrzymana, jeŜeli na-
stąpi powiększenie obszaru własności lub wykonane zo-
staną stosowne pasy zieleni izolacyjnej, względnie ekrany, 
gwarantujące spełnienie ustaleń ust. 1. 

5. W odniesieniu do ulic oraz linii kolejowych, dla któ-
rych stwierdzone zostanie przekroczenie dopuszczalnego 
poziomu hałasu, obowiązuje podjęcie działań zmniejsza-
jących tą uciąŜliwość w stosunku do zabudowy mieszka-
niowej i obiektów uŜyteczności publicznej. 

6. Działania jak w ust. 5 powinny polegać na wykona-
niu ekranów technicznych lub ekranów z zielenią oraz 
zwiększeniu dźwiękochłonności ścian i okien budynków. 

7. Obowiązek wykonania ustaleń jak w ust. 5 i 6 ciąŜy 
na zarządcy drogi i kolei. 

§ 14. 1. Określa się następujące zasady ustalenia linii 
zabudowy na obszarach istniejącego zainwestowania: 

1) w obrębie stref konserwatorskich przyjmuje się jako 
obowiązujące istniejące linie zabudowy, jeŜeli wła-
ściwa słuŜba ochrony zabytków nie postanowi ina-
czej, 

2) w osiedlach będących w realizacji, ustalone linie za-
budowy uznaje się za obowiązujące, 

3) na pozostałych terenach istniejące linie zabudowy 
przyjmuje się za nieprzekraczalne. 

2. Na obszarach nie zainwestowanych ustala się na-
stępujące nieprzekraczalne linie zabudowy z uwzględnie-
niem ust. 4 i 5: 

1) dla drogi KS - 60 m od zewnętrznej krawędzi jezdni 
dla zabudowy mieszkaniowej,  
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 - 40 m od zewnętrznej krawędzi jezdni 
dla zabudowy innej, 

2)  dla ulicy KZ - 8 m od granicy pasa drogowego, dla 
dróg KZ – 20 m od krawęŜnika, 

3)  dla ulicy KL - 5 m od granicy pasa drogowego, dla 
dróg KL – 20 m od krawęŜnika, 

4)  dla ulicy KD - 3 m od granicy pasa drogowego, dla 
dróg KD – 15 m od krawęŜnika, 

5)  dla linii kolejowej – 10 m od granicy obszaru kolejo-
wego i minimum 20 m od osi skrajnego toru, roboty 
ziemne nie mogą być prowadzone w odległości 
mniejszej niŜ 4 m od granicy obszaru kolejowego, a 
wykonywanie robót ziemnych w odległości 4 – 20 m 
od tego obszaru wymaga uzgodnienia z zarządem 
kolei. 

3. Przyjęte w koncepcjach urbanistycznych lub urba-
nistyczno-architektonicznych, wykonanych przed uprawo-
mocnieniem planu, linie zabudowy zgodne z ust. 1 i 2 
uznaje się za obowiązujące. 

4. Ustalenia jak w ust. 2 nie mogą ograniczać ustalo-
nych pasów zieleni izolacyjnej, od granicy których nie-
przekraczalna linia zabudowy wynosi minimum 5 m. 

5. W przypadku ustalenia przez Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej wzdłuŜ rzeki, stref zagroŜonych po-
wodzią, ich granice stają się nie przekraczalnymi liniami 
zabudowy. 

6. Ustalenia ust. 5 pkt 1 i 5 podlegają niezbędnej ko-
rekcie, jeŜeli w oparciu o przepisy o ochronie i kształtowa-
niu środowiska, wykonana prognoza hałasu i wibracji 
wykaŜe przekroczenie obowiązujących norm w stosunku 
do przeznaczenia projektowanego budynku. 

ROZDZIAŁ 2 
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 

§ 15. Ustala się następujące zasady kształtowania ar-
chitektury: 

1)  wszystkie opracowania projektowe muszą obejmo-
wać przedmiot inwestycji lub modernizacji, łącznie z 
analizą otoczenia w tym otoczenia przyrodniczego, 

2) podstawą określenia charakteru architektury i inspi-
racją projektową winny być obiekty architektury re-
gionalnej, 

3) dla obiektów i ich zespołów pełniących funkcje uŜy-
teczności publicznej, naleŜy zapewnić opracowanie 
projektów gwarantujących dobry poziom dzieł archi-
tektonicznych z uwzględnieniem pkt 2, 

4) w strefach konserwatorskich obowiązują dodatkowo 
ustalenia rozdziału 3, 

5) w obszarze planu obowiązuje zakaz realizacji obiek-
tów dysharmonizujących krajobraz oraz obiektów o 
architekturze nie uwzględniającej ustaleń pkt 2 oraz 
kulturowo obcej. 

§ 16. 1. Ustala się następujące zasady określenia 
rzędnych posadzek parterów budynków mieszkalnych: 

1) na terenach zabudowy istniejącej nawiązanie do bu-
dynków sąsiednich, 

2) w obrębie stref konserwatorskich na podstawie wy-
tycznych i opinii Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków , 

3) przyjęte w koncepcjach urbanistycznych lub planach 
miejscowych, opracowanych przed wprowadzeniem 
niniejszego planu, rzędne posadzek parterów uznaje 
się za obowiązujące, 

4) na terenach nowoprojektowanych dla budynków 
mieszkalnych na wysokości do 0,5 m od średniej 
rzędnej terenu, dla budynków usługowych do 0,2 m 
od średniej rzędnej terenu z rozwiązaniem dojść 
gwarantujących dostępność dla osób niepełno-
sprawnych, dla budynków produkcyjnych i składo-
wych wg potrzeb technologicznych. 

§ 17. Ustala się następujące zasady kształtowania da-
chów: 

1) budynki mieszkalne - dachy dwuspadowe, syme-
tryczne z poddaszem uŜytkowym, o spadkach 45° 
lub 50° z tolerancj ą ± 5°lub półpłaskie o spadkach 
12° - 20°, pokrycie dachówk ą lub materiałami da-
chówko-podobnymi w kolorze odcieni czerwieni z 
zachowaniem jedności typów i kolorów wzdłuŜ cią-
gów ulicznych, 

2) pozostałe dachy z wyjątkiem hal produkcyjnych i 
magazynowych, dachy dwuspadowe, symetryczne o 
spadku 30° z tolerancj ą 10°, pokrycie jak w pkt 1, 

3) hale produkcyjne i magazynowe - dachy wg rozwią-
zań indywidualnych, 

4) w obrębie stref konserwatorskich charakter i pokrycie 
dachów oraz usytuowanie kalenicy określają uwa-
runkowania historyczne, 

5) dachy jak w pkt 1 naleŜy sytuować kalenicą równole-
gle do drogi, jeŜeli z uwarunkowań jak w pkt 4 nie 
wynikają inne ustalenia, 

6) w obrębie terenów dla których opracowane były pla-
ny miejscowe, w oparciu o które realizowana jest za-
budowa, sposób usytuowania kalenicy dachów nale-
Ŝy kontynuować, 

7) przyjęty w koncepcjach urbanistycznych oraz kon-
cepcjach urbanistyczno-architektonicznych nowych 
kompleksów zabudowy, sposób usytuowania kaleni-
cy dachów uznaje się za obowiązujący z uwzględ-
nieniem zastrzeŜenia zawartego w pkt 4, 

8) dla budynków jak w pkt 2 i 3 sposób usytuowania 
kalenicy dachów określa się indywidualnie, 

9) ustala się zasadę sukcesywnej zamiany dachów pła-
skich na budynkach mieszkalnych i usługowych, na 
dachy wysokie lub pół- płaskie wg zasad jak w pkt 1 i 
2, 

10)  istniejące pokrycia dachowe z eternitu, naleŜy suk-
cesywnie wymieniać na materiały jak w pkt 1, za-
pewniając przestrzeganie obowiązujących w tym za-
kresie przepisów technicznych i sanitarnych oraz 
właściwe unieszkodliwienie odpadów. 

§ 18. 1. Na obszarze planu obowiązują następujące 
zasady określenia wysokości zabudowy: 
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1) przy uzupełnieniu zabudowy, nawiązanie do wyso-
kości zabudowy istniejącej, z uwzględnieniem § 17 
pkt 9, 

2) dla projektowanej zabudowy jednorodzinnej dwie 
kondygnacje w tym poddasze uŜytkowe, 

3) dla zabudowy usługowej jedna do dwóch kondygna-
cji plus poddasze uŜytkowe, 

4) pozostała zabudowa jedna do dwóch kondygnacji, 
ale nie wyŜej jak 12 m do kalenicy dachu. 

2. W sytuacjach uzasadnionych szczególnymi 
względami technologicznymi, dopuszcza się w obszarze 
terenów oznaczonych symbolem PSB obiekty o większej 
wysokości od ustalonych w ust. 1 pkt 4, pod warunkiem 
wykonania prognozy skutków dla krajobrazu, które określi 
sposób minimalizacji negatywnego wpływu zamierzenia 
na krajobraz. 

ROZDZIAŁ 3 
W ZAKRESIE OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA 

ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO 

§ 19. 1. Dla zapewnienia ciągłości historycznej 
szczególnej ochronie w postępowaniu realizacyjnym pod-
legają następujące elementy toŜsamości obszaru planu: 

1) strefa brzegowa rezerwatu przyrody Jeziora Druzno, 

2) dolina rzeki Burzanki, 

3) historyczna część miejscowości Gronowo Górne z 
młynem, 

4) wyniesienie terenowe w części północno-wschodniej 
i przyległe tereny ze stawem, 

5) po realizacji replika osady Truso. 

2. NaleŜy zapewnić szeroką informację o wartościach 
elementów jak w ust. 1 oraz sposobie ich ochrony. 

§ 20. 1. W celu ochrony i kształtowania krajobrazu 
kulturowego ustala się następujące strefy ochrony kon-
serwatorskiej: 

1) strefę OW -obserwacji archeologicznej, która obej-
muje ślady osadnictwa w róŜnych częściach obszaru 
planu, 

2) strefę B - ochrony konserwatorskiej, która obejmuje 
historyczny fragment wsi z młynem i odcinkiem rzeki 
Burzanki, 

3) strefę E - ochrony ekspozycji, która obejmuje tereny 
na przedpolu projektowanej repliki Truso. 

2. Ustala się następujący tryb postępowania w obrę-
bie stref konserwatorskich: 

1)  w strefie OW obowiązuje: 

a) w wyznaczonych granicach, naleŜy przed zmianą 
zagospodarowania terenu wykonać archeologiczne 
badania ratownicze, 

b) zakres badań oraz sposób i warunki zmiany zago-
spodarowania terenu w oparciu o wyniki badań, 
określa Wojewódzki Konserwator Zabytków, 

c) moŜliwości zainwestowania określają podstawowe 
funkcje terenów, 

2) w strefie B obowiązuje: 

a) ochrona ruralistycznych i architektonicznych warto-
ści historycznych, 

b) przy realizacji nowych budynków nawiązanie do hi-
storycznych cech zabudowy, 

c) pełna ochrona konserwatorska obiektów historycz-
nych, 

d) zachowanie cech historycznych przy remontach i 
modernizacji obiektów objętych ochroną, 

e) likwidacja obiektów dysharmonizujących, 

f) opiniowanie wszystkich projektów budowlanych z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

5)  w strefie E obowiązuje: 

a) ochrona strefy ekspozycji, utworzonej dla wglądu w 
projektowaną replikę osady Truso, 

b)  zakaz realizacji obiektów w sposób dyskwalifikują-
cy funkcję strefy, 

c) zmiany w strefie wymagają opinii Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

3. Wszelkie zmiany związane z obiektami wpisanymi 
lub wpisywanymi do rejestru zabytków, niezaleŜnie od ich 
połoŜenia w stosunku do stref konserwatorskich, wymaga-
ją wytycznych, uzgodnień i decyzji Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków. 

§ 21. 1. Określa się na rysunku planu przebieg gra-
nicy rezerwatu „Jezioro Druzno”, zgodny z granicą obrębu. 

2. Rezerwat znajduje się poza obszarem planu 

3. Określa się granicę projektowanej otuliny rezerwa-
tu „Jeziora Druzno”. 

4. Po formalnym określeniu granic otuliny i obowiązu-
jących w niej ustaleń, naleŜy je uwzględnić w postępowa-
niu realizacyjnym. 

§ 22. 1. Określa się na rysunkach granice Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Jeziora Druzno, obejmującego 
zachodnią część obszaru planu. 

2. W obrębie wyznaczonego obszaru obowiązuje 
szczególne przestrzeganie określonych funkcji terenów 
oraz ustaleń związanych z ochroną środowiska i krajobra-
zu kulturowego, określonych w niniejszej uchwale. 

3. Wprowadza się zakaz lokalizacji masztów telefonii 
komórkowej oraz elektrowni wiatrowych w obszarze jak w 
ust. 1 oraz w strefie minimum 1000 m od jego granicy. 

4. W obszarze jak w ust. 1 obowiązuje zakaz stoso-
wania środków chemicznych mogących negatywnie wpły-
nąć na czystość wody w jeziorze Druzno. 

§ 23. 1. Ustala się przebieg korytarzy ekologicznych 
wzdłuŜ rzeki Burzanki określonych granicami na rysunku z 
włączeniem przyległych terenów leśnych. 
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2. Korytarze ekologiczne pełnią funkcje hydrologicz-
ne, biologiczne i klimatyczne. 

3. W obrębie korytarzy ekologicznych naleŜy zapew-
nić korzystne warunki dla przemieszczania się róŜnych 
elementów przyrody. 

§ 24. 1. Określa się tereny zabudowy przeznaczonej 
do rehabilitacji, obejmujące istniejący zespół budynków 
wielorodzinnych. 

2. Rehabilitacja obejmuje działania na rzecz zmiany 
wartości uŜytkowych poprzez modernizację budynków z 
ich ociepleniem, dostosowanie architektury do charakteru 
krajobrazu, wyznaczenie i urządzenie właściwych terenów 
dla potrzeb dojazdów, parkowania, zieleni i placów rekre-
acyjnych. 

3. Przeprowadzenie procesu rehabilitacji wymaga 
opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla 
sprecyzowania programu działań. 

§ 25. 1. Określa się na rysunku granicę obszaru za-
groŜonego powodzią. 

2. W obszarze jak w ust. 1 obowiązuje zakaz realiza-
cji obiektów na pobyt ludzi z wyjątkiem zabudowy dla 
słuŜb melioracyjnych oraz obiektów związanych z repliką 
osady Truso. 

§ 26. 1. Określa się na rysunkach potencjalne ob-
szary ograniczonego uŜytkowania, obejmujące tereny 
zagroŜeń sanitarnych od dróg ekspresowych. 

2. Do czasu ustanowienia przez Wojewodę granic 
obszarów ograniczonego uŜytkowania, w obrębie poten-
cjalnych obszarów ograniczonego uŜytkowania wzdłuŜ 
dróg KS, obowiązuje zakaz prowadzenia produkcji roślin-
nej dla celów konsumpcyjnych oraz wypasania zwierząt. 

3. W przypadku ustalenia przez Regionalny Za-
rząd Gospodarki Wodnej wzdłuŜ rzeki Burzanki stref za-
groŜonych powodzią, tereny te stają się obszarem ograni-
czonego uŜytkowania w zakresie zgodnym z podjętą de-
cyzją. 

§ 27. 1. Ustala się na rysunkach punkty i ciągi widoko-
we, związane z moŜliwością obserwacji atrakcyjnego 
krajobrazu w części wyŜynnej i nizinnej obrębu. 

2. W wyznaczonych miejscach naleŜy tworzyć warunki 
do prowadzenia obserwacji poprzez właściwe sytuowanie 
zabudowy, komponowanie zieleni, oznakowanie miejsca 
oraz zapewnienie bezpiecznych moŜliwości zatrzymania – 
stosownie do miejsca oraz przedmiotu obserwacji. 

ROZDZIAŁ 4 
W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 28. 1. Wójt inicjuje działania na rzecz skoordyno-
wanego rozwoju wszystkich elementów infrastruktury 
technicznej. 

2. Ustala się, Ŝe podstawą działań jak w ust. 1 powin-
ny być zaktualizowane i uszczegółowione opracowania 
branŜowe, dostosowane do projektowanego rozwoju. 

3. Opracowania jak w ust. 2, naleŜy wykonać z 
uwzględnieniem kierunków rozwoju infrastruktury tech-
nicznej, określonych w niniejszym rozdziale. 

4. Rozwój poszczególnych sieci infrastruktury tech-
nicznej winien być podporządkowany zasadzie rozwoju 
zrównowaŜonego. 

5. Opracowania jak w ust. 2, podlegają akceptacji 
przez Wójta po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień wynika-
jących z przepisów szczególnych i stwierdzeniu zgodności 
rozwiązań z niniejszą uchwałą. 

6. Podstawą oddania poszczególnych obiektów do 
eksploatacji musi być pełne zabezpieczenie gruntu, wody i 
powietrza przed nienormatywnymi zanieczyszczeniami. 

7. Dopuszcza się realizację czasowych indywidualnych 
urządzeń unieszkodliwiania ścieków. 

8. Ustalenia ust. 7 obowiązują, jeŜeli brak moŜliwości 
podłączenia nieruchomości do sieci publicznej i jeŜeli 
urządzenia indywidualne gwarantować będą pełną ochro-
nę ziemi oraz wód powierzchniowych i gruntowych. 

9. Sieci naleŜy projektować tworząc lokalne korytarze 
infrastruktury technicznej równolegle do pasów drogowych 
i kanałów systemu melioracyjnego oraz wykorzystując 
ciągi zieleni izolacyjnej i naturalnej. 

10. Ustala się zakaz prowadzenia sieci zarówno pod-
ziemnych jak i napowietrznych – ukośnie przez tereny. 

11. Odstępstwo od ustaleń ust. 10 dotyczy wyznaczo-
nych korytarzy infrastruktury technicznej. 

12. Adaptuje się przebieg korytarza dla magistralnej 
sieci elektroenergetycznej – symbol TE. 

13. Ustala się, Ŝe niniejszy plan przewiduje realizację 
wszystkich sieci infrastruktury technicznej, niezbędnych 
dla funkcjonowania całego obszaru. 

§ 29. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia ob-
szaru planu w wodę: 

1) podstawą zaopatrzenia obrębu w wodę jest rozbu-
dowa istniejących sieci i współdziałanie z miastem 
Elblągiem, 

2)  dopuszcza się realizację ujęć w obszarze planu, je-
Ŝeli nie stanowi to naruszenia funkcji podstawowej 
terenu, 

3)  przy projektowaniu i realizacji sieci magistralnych 
naleŜy uwzględnić właściwe ich zpierścieniowanie, 

4)  sieci rozbudowywać wg zasad określonych w § 28 
ust. 9 i 10. 

§ 30. Ustala się następujące zasady odprowadzenia 
ścieków: 

1) odbiornikiem ścieków z obszaru planu będzie 
oczyszczalnia miasta Elbląga, poprzez system kolek-
torów istniejących rozbudowywany w układzie grawi-
tacyjno-ciśnieniowym, 

2) w obszarze planu naleŜy zlikwidować wszystkie od-
pływy ścieków sanitarnych do wód powierzchnio-
wych lub do gruntu, 

3) wszystkie przepompownie i ewentualne podczysz-
czalnie, naleŜy wyposaŜyć w zbiorniki awaryjne, eli-
minując moŜliwość zanieczyszczenia wód po-
wierzchniowych c lub gruntu, 
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4) adaptuje się istniejącą główną przepompowni ście-
ków - symbol TPŚ. 

5) sieci rozbudowywać wg zasad określonych w § 28 
ust. 9 i 10 

6) do czasu rozbudowy sieci w kierunku południowo-
zachodnim, adaptuje się z moŜliwością modernizacji 
istniejącą zakładową oczyszczalnię ścieków – sym-
bol TKŚ. 

§ 31. Ustala się następujące zasady odprowadzenia 
wód deszczowych 

1) kanalizacja deszczowa funkcjonować będzie wyłącz-
nie w oparciu o rozwiązania lokalne, odcinkowe lub 
ciągi kolektorów powiązane z systemem hydrogra-
ficznym obszaru planu, 

2) ustala się, Ŝe wszystkie podłączenia kanałów desz-
czowych do wód powierzchniowych z baz produkcyj-
nych i transportowych, składów materiałów budowla-
nych i chemicznych oraz ulic, muszą być wyposaŜo-
ne w separatory dostosowane do ilości i rodzaju za-
nieczyszczeń, 

3) w obszarze opracowania naleŜy minimalizować ilość 
nawierzchni szczelnych na rzecz aŜurowych w celu 
ograniczenia ilości wód deszczowych oraz do stwo-
rzenia warunków dla lokalnej filtracji gruntowej, 

4) ustala się zasadę realizacji placów i parkingów oraz 
dróg pieszo-jezdnych o nawierzchni aŜurowej, 

5) sieci kanalizacji deszczowej realizować wg zasad 
określonych w § 28 ust. 9 i 10. 

§ 32. Zasady funkcjonowania systemu melioracji i 
osłony przeciwpowodziowej. 

1. Ustala się korytarze odwodnienia obszaru gminy 
tworzące system melioracji i osłony przeciwpowodziowej. 

2. System działa w oparciu o modernizowany i do-
skonalony układ elementów składowych jak rowy podsta-
wowe i szczegółowe, rzeka, oraz wały. 

3. Doskonalenie systemu jak w ust. 2 musi uwzględ-
niać: 

1) tworzenie warunków dla lokalnej retencji , 

2)  zwiększający się ilościowo spływ wód z części 
wyŜynnej do części nizinnej, 

3)  rozwiązania proekologiczne, w tym zabezpiecze-
nie warunków funkcjonowania korytarzy ekolo-
gicznych, 

4) współodpowiedzialność uŜytkowników obszaru 
planu zgodnie z obowiązującym prawem. 

 4. Wszelkie formy zagospodarowania terenów naleŜy 
dostosować do istniejącego systemu melioracyjnego w 
tym ciągów drenaŜowych lub jego prawidłowej przebudo-
wy w oparciu o warunki i uzgodnienia właściwych słuŜb 
melioracyjnych. 

 5. WzdłuŜ wszystkich rowów, kanałów i rzeki, obo-
wiązuje zapewnienie dostępności, zgodnie z aktualnymi 
przepisami, z uwzględnieniem warunków dla pracy sto-
sownego sprzętu technicznego. 

 6. Ustala się zakaz obustronnego obsadzania drze-
wami rowów i kanałów. 

 7. Adaptuje się stację pomp przy wale jeziora Druzno 
– symbol TPM oraz zabudowę mieszkaniową słuŜby wa-
łowej – symbol MJ. 

§ 33. Ustala się następujące zasady funkcjonowania 
systemu elektroenergetycznego: 

1. System działa w oparciu o główny punkt zasilania 
połoŜony poza obszarem planu w Elblągu. 

2. Ustala się etapową modernizację sieci elektroener-
getycznej 15 kV określona na rysunku planu w obrębie 
terenów istniejącego i projektowanego zainwestowania. 

3. Przy projektowaniu sieci 15 kV – naleŜy wykorzy-
stać określone na rysunku planu korytarze techniczne. 

4.Określone na rysunku planu lokalizacje stacji trans-
formatorowych stanowią obowiązującą rezerwę terenu na 
ten cel. 

5. Projektowane i modernizowane linie NN, naleŜy 
prowadzić w lokalnych korytarzach infrastruktury technicz-
nej wykonywanych wg zasad określonych w § 28 ust. 9 i 
10. 

6. Przy opracowywaniu koncepcji zagospodarowania 
nieruchomości i koncepcji urbanistyczno-
architektonicznych, naleŜy określić uzupełniające do usta-
leń ust. 4 rezerwy terenu na lokalizację stacji transforma-
torowych w oparciu o bilans zapotrzebowania energii i 
warunki techniczne zakładu energetycznego. 

7. Likwidacja kolizji nowych obiektów z siecią istniejącą 
obciąŜa ich inwestora, chyba, Ŝe strony postanowią ina-
czej. 

8. Lokalizacje stacji transformatorowych, oprócz zasad 
jak w ust. 4 i 6, określa się w opracowywanych studiach 
branŜowych z uwzględnieniem ustaleń niniejszej uchwały 
oraz interesu prawnego stron. 

9. W obszarze dopuszcza się lokalizację elektrowni 
wodnych na rzece Burzance, w oparciu o specjalistyczne 
studia uzgadniane wg obowiązującego prawa. 

10.  W obrębie zagród ogrodniczych połoŜonych 
poza zwartą zabudową, dopuszcza się realizację indywi-
dualnych elektrowni wiatrowych małej mocy o łącznej 
wysokości masztu i śmigieł do 30 m. 

§ 34. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w 
gaz ziemny: 

 1. Obszar planu przeznacza się do objęcia systemem 
sieciowego zaopatrzenia w gaz ziemny. 

 2. Zakłada się rozbudowę sieci funkcjonujących w 
oparciu o istniejącą stację redukcyjno-pomiarową o sym-
bolu TG. 

 3. Przy projektowaniu sieci naleŜy dąŜyć do ich zpier-
ścieniowania oraz uwzględnić ustalenia § 28 ust. 9 i 10. 

§ 35. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w 
ciepło: 

 1. Podstawowym sposobem zaopatrzenia w energię 
cieplną będą źródła lokalne. 
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 2. NaleŜy dąŜyć do eliminowania nieekologicznych 
źródeł ciepła opartych o paliwo stałe. 

 3. Preferuje się rozwój niekonwencjonalnych źródeł 
ciepła jak kotłownie na biomasę, baterie słoneczne i pom-
py cieplne. 

 4. Istniejące kotłownie konwencjonalne nie przewi-
dziane do zmiany nośnika energetycznego, naleŜy wypo-
saŜyć w maksymalnie sprawne systemy oczyszczające. 

 5. W obszarze planu obowiązuje zakaz realizacji 
urządzeń do spalania odpadów poprodukcyjnych oraz 
realizacji specjalistycznej instalacji do spalania odpadów. 

§ 36. Ustala się następujące zasady funkcjonowania 
telekomunikacji: 

1. Obsługa telekomunikacyjna oparta będzie o wie-
lość operatorów telefonii sieciowej i komórkowej. 

2. Wszystkie sieci telefonii lokalnej i międzymiasto-
wej, konwencjonalne i światłowodowe – podlegają ochro-
nie. 

3. Rozbudowa sieci podlega zasadom określonym w 
§ 28 ust. 9 i 10. 

4. Maszty telefonii komórkowej mogą być lokalizowa-
ne poza następującymi terenami: Obszarem Chronionego 
Krajobrazu Jeziora Druzno i minimum 1000 m od jego 
granic, wszystkimi rodzajami zabudowy mieszkaniowej 
oraz usługowej i minimum 100 m od ich granic, wszystkimi 
strefami konserwatorskimi i minimum 200 m od ich granic, 
korytarzami ekologicznymi, terenami lasów, w pasach 
minimum 200 m od dróg krajowych , 100 m od dróg po-
wiatowych i lokalnych oraz korytarzami infrastruktury 
technicznej. 

§ 37. Ustala się następujące zasady gospodarki odpa-
dami stałymi 

1. W obszarze planu obowiązywać będzie system se-
gregacji odpadów. 

2. Wójt zapewni opracowanie zasad organizacyjnych i 
technicznych gospodarki odpadami. 

3. Unieszkodliwianie i zagospodarowanie odpadów 
odbywać się będzie w zakładzie poza obszarem planu 
przy współpracy z miastem Elblągiem. 

D Z I A Ł III 
PRZEZNACZENIE TERENÓW 

ROZDZIAŁ 1 
FUNKCJE PODSTAWOWE I ZASADY ICH 

ZAGOSPODAROWANIA 

§ 38. 1. Ustala się funkcję podstawową - stawy, rze-
ka, cieki wodne,, dla terenów oznaczonych na rysunku 
symbolem W. 

2. Na terenach określonych w ust. 1 obowiązuje: 

1) doprowadzenie czystości wody do minimum II klasy, 

2) prowadzenie w oparciu o specjalistyczne ekspertyzy, 
rekultywacji rowów i cieków z uwzględnieniem: 
czyszczenia dna i brzegów, odcięcia dopływu ście-
ków sanitarnych i nie podczyszczonych wód desz-
czowych, ochrony roślinności naturalnej oraz zabez-

pieczenia linii brzegowej przed spływem wszelkich 
zanieczyszczeń, 

3) zakaz budowy dla indywidualnych potrzeb pomostów 
nad rzeką Burzanką oraz brzegiem jeziora Druzno, 

4) ochrona wałów przeciwpowodziowych, urządzeń hy-
drotechnicznych i melioracyjnych, 

5) przy regulacji linii brzegowej stosowanie głównie ma-
teriałów naturalnych. 

3. Od linii brzegowej rzeki, jeziora i rowów melioracyj-
nych obowiązuje zapewnienie minimum 1,5 m dojścia z 
zakazem zagrodzenia. 

4. Szerokość dojścia jak w ust. 3 naleŜy odpowiednio 
poszerzyć z uwzględnieniem warunków do pracy właści-
wego sprzętu wodno-melioracyjnego. 

5. Na etapie projektowania docelowego przebiegu 
drogi nr 7, niezbędną korektę rowów melioracyjnych i 
koryta rzeki Burzanki, naleŜy uzgodnić z administracją 
gospodarki wodnej. 

§ 39. 1. Ustala się funkcję podstawową – szuwary, 
zarośla dla terenów oznaczonych symbolem SZ. 

2. Na terenach jak w ust. 1 obowiązuje ochrona ist-
niejącej roślinności i zakaz zmiany sposobu uŜytkowania. 

3. Ochrona roślinności jak w ust. 2 nie obowiązuje, 
jeŜeli wynikać to będzie z potrzeb działań przeciwpowo-
dziowych. 

§ 40. 1. Ustala się funkcję podstawową - lasy dla te-
renów oznaczonych symbolem L. 

2. System zadrzewień śródpolnych podlega ochronie 
ze względu na ich funkcje przyrodnicze. 

3. Realizację dodatkowych zalesień na terenach rol-
nych, uznaje się za zgodne z planem, jeŜeli nie narusza to 
innych funkcji. 

4. Na terenach oznaczonych symbolem L obowiązują 
przepisy dotyczące ochrony gruntów leśnych oraz uŜytko-
wania i eksploatacji obszarów leśnych. 

5. Tereny leśne w sąsiedztwie zabudowy naleŜy eta-
powo przygotowywać do funkcji parków leśnych. 

§ 41. 1. Ustala się funkcję podstawową – zalesienia 
terenów oznaczonych symbolem LZ. 

2. Ustalenia jak w ust. 1 wynikają głównie z potrzeby 
ochrony stref źródliskowych oraz stoków a ponadto z klasy 
gruntu, analiz krajobrazowych oraz potrzeb w zakresie 
poprawy klimatu. 

3. Ustalenia jak w ust. 1 mają charakter nakazowy. 

4. Do czasu wykonania zalesień, dla terenów obowią-
zują ustalenia § 45 a po ich wykonaniu ustalenia  
§ 40 ust. 4 

§ 42. 1. Ustala się funkcję podstawową - zalesienia po 
rekultywacji, dla terenów oznaczonych symbolem LZR. 

2. Obowiązek realizacji ustaleń jak w ust. 1 wynika z 
realizacji programu rekultywacji zlikwidowanego wysypi-
ska. 
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3. Nasadzenia naleŜy dostosować do ustalonej funkcji 
zalesień. 

4. Wprowadza się zakaz stosowania gatunków powo-
dujących stany alergiczne. 

§ 43. 1. Ustala się funkcję podstawową - zieleń izo-
lacyjna, dla terenów oznaczonych symbolem ZI. 

2. Zieleń izolacyjną tworzy się dla rozdzielenia koli-
zyjnych funkcji. 

3. Zieleń jak w ust. 1 naleŜy projektować stosownie 
do jej funkcji, zabezpieczając skuteczność jej izolacyjnego 
działania w ciągu całego roku, poprzez udział gatunków 
zimozielonych oraz kompozycje wielopiętrowe. 

4. Przy projektowaniu zieleni izolacyjnej wyklucza się 
gatunki powodujące stany alergiczne. 

5. Teren zieleni izolacyjnej pozostaje we władaniu i 
uŜytkowaniu właściciela terenu, według ustaleń rysunku 
planu, chyba Ŝe zainteresowane strony postanowią ina-
czej. 

6. Tereny zieleni izolacyjnej mogą być wykorzystane 
na lokalne korytarze infrastruktury technicznej, jeŜeli nie 
naruszy to ustaleń jak w ust. 2 i 3. 

7. Zieleń izolacyjna wałów przeciwpowodziowych two-
rzą murawy w szczególnych przypadkach wzmocnione 
krzewami. 

8. Zieleń izolacyjna moŜe być realizowana jako róŜno-
rodne formy zieleni urządzonej, jeŜeli nie ograniczy to jej 
funkcji podstawowej. 

9. Zieleń izolacyjna moŜe być komponowana w po-
wiązaniu z róŜnymi formami ekranów izolacyjnych. 

10.  WzdłuŜ drogi oznaczonej symbolem KL/Z ustalone 
pasy zieleni izolacyjnej tworzą potencjalną rezerwę na 
realizację programu ulicy zbiorczej i towarzyszącego jej 
uzbrojenia. Pasy tej zieleni wyłącza się z realizacji trwałe-
go ogrodzenia. 

§ 44. 1. Ustala się funkcje podstawową - zieleń par-
kowa, dla terenów oznaczonych symbolem ZP. 

2. Zieleń parkowa pełni funkcje rekreacyjne i krajo-
brazowe. 

3. W obrębie terenów zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej, tworzenie zieleni parkowej uznaje się za zgod-
ne z planem. 

4. Przy nasadzeniach na nowych terenach, naleŜy 
maksymalnie uwzględnić gatunki drzew i krzewów zgod-
nych z potencjalną roślinnością naturalną, występującą na 
danym siedlisku. 

5. W obrębie zieleni parkowej obowiązuje zakaz pro-
wadzenia rębni całkowitych z dopuszczeniem rębni gniaz-
dowych, głównie sanitarnych. 

§ 45. 1. Ustala się funkcję podstawową - tereny rol-
ne, dla obszarów oznaczonych symbolem R. 

2. Obszary jak w ust. 1 przeznacza się do produkcji 
roślinnej i zwierzęcej, według ich naturalnych predyspozy-
cji z uwzględnieniem ustaleń § 26 ust. 2. 

3. Dopuszcza się realizację nowych zagród, w obsza-
rach jak w ust. 1, na następujących warunkach: 

1) dla gospodarstw rolnych przy powierzchni areału mi-
nimum 15 ha, 

2) dla gospodarstw ogrodniczych przy powierzchni are-
ału minimum 3 ha, 

3) dojazd wyłącznie za pośrednictwem dróg gminnych 
nie powiązanych bezpośrednio z drogą krajową, 

4) potrzeba realizacji wynikać będzie z planu urządze-
nia gospodarstwa. 

4. Z lokalizacji nowych zagród wyłącza się następujące 
tereny: 

1) tereny o rzędnej poniŜej 3,5 m npm, 

2) korytarze ekologiczne, 

3) pasy szerokości po 150 m od granic pasów dróg kra-
jowych. 

5. Na terenach rolnych obejmuje się ochroną istniejącą 
zieleń śródpolną. 

6. Na terenach rolnych dopuszcza się realizację oczek 
wodnych, bez prawa wykonywania stawów rybnych dla 
celów produkcyjnych. 

§ 46. 1. Ustala się funkcję podstawową - tereny rol-
ne pochodzenia organicznego, dla obszarów oznaczonych 
symbolem RP. 

2. Obszary jak w ust. 1 przeznacza się do produkcji 
rolnej zgodnie z ich naturalną predyspozycją z zakazem 
realizacji zagród. 

§ 47. 1. Ustala się funkcję podstawową - zagrody 
ogrodnicze, dla terenów oznaczonych symbolem RO. 

2. Zagrody ogrodnicze mogą być adaptowane na na-
stępujące funkcje: zabudowa jednorodzinna - MJ, zabu-
dowa mieszkalno-usługowa - MU lub zabudowa usług 
produkcyjnych i składów z mieszkaniem właściciela - 
UPM. 

3. Zmiana przeznaczenia jak w ust. 2 następuje w 
nawiązaniu do funkcji terenów przyległych z uwzględnie-
niem ustaleń § 13 ust. 1, 3 i 4 i z realizacją w stosunku do 
funkcji kolizyjnej niezbędnych pasów zieleni izolacyjnych. 

4. Po zmianie funkcji obowiązują odpowiednio ustale-
nia § § 53, 55 lub 58. 

§ 48. 1. Ustala się funkcję podstawową - ogrody 
działkowe, dla terenów oznaczonych symbolem RD. 

2. Powierzchnia działek w ogrodach działkowych do 
500 m². 

3. Dopuszczalna powierzchnia uŜytkowa zabudowy 
zgodnie z regulaminem ogrodu z moŜliwością wykonywa-
nia dodatkowych wiat, pergoli itp. 

4. Architektura obiektów musi spełniać ustalenia § 15 
pkt 2 i 5, wysokość jedna kondygnacja, dachy dwuspado-
we o nachyleniu 45º. 
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5. W przypadku adaptacji na ogród rekreacyjny po-
wierzchnia przeznaczona na zieleń i ewentualny basen, 
nie moŜe być mniejsza jak 80% działki. 

6. Przy ogrodach naleŜy tworzyć parkingi zewnętrzne 
lub wewnętrzne przyjmując jedno miejsce postojowe na 
kaŜdą działkę. 

§ 49. 1. Ustala się funkcję podstawową - szkółka 
drzew i krzewów, dla terenów oznaczonych symbolem 
TRS. 

2. Dopuszcza się adaptację terenów jak w ust. 1 na 
tereny zabudowy jednorodzinnej MJ. 

3. Przy adaptacji jak w ust. 1 obowiązują ustalenia § 
53 oraz maksymalna ochrona istniejących drzew i krze-
wów. 

§ 50. 1. Ustala się funkcję podstawową - tereny re-
kreacyjno-sportowe, dla terenów oznaczonych symbolem 
TRS. 

2. Tereny jak w ust. 1 przeznacza się na róŜnorodne 
formy rekreacji i sportu dla potrzeb indywidualnych i ko-
mercyjnych. 

3. Dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych 
związanych z funkcją terenów jak: budynki klubowe, sale 
do gier, kryte baseny itp. 

4. Dopuszczalny procent zabudowy do 10% po-
wierzchni wydzielonych jedną linią regulacyjną terenów o 
symbolu TRS. 

5. Przy realizacji naleŜy indywidualnie określić i wy-
konać niezbędną ilość miejsc postojowych. 

§ 51. 1. Ustala się funkcję podstawową - tereny 
sportowe, dla terenów oznaczonych symbolem S. 

2. Rodzaj urządzeń sportowych uzaleŜnia się od pro-
gramu przedsięwzięcia z uwzględnieniem potrzeb dzieci i 
młodzieŜy, zgodnie z obowiązującymi standardami. 

3. Na terenach sportowych dopuszcza się zabudowę 
wynikająca z ustaleń jak w ust. 2. 

§ 52. 1. Ustala się funkcję podstawową – strzelnica 
sportowa, dla terenów oznaczonych symbolem ST. 

2. Zabudowa jak w ust. 1 dotyczy obiektu zamknięte-
go w budynku gwarantującym pełne bezpieczeństwo oraz 
izolację akustyczną. 

3. Obowiązuje przestrzeganie wszystkich zasad ogól-
nych i szczegółowych określonych w niniejszej uchwale, z 
akcentem na ustalenia § 13 ust. 1 i 3. 

§ 53. 1. Ustala się funkcję podstawową - zabudowa 
jednorodzinna, dla terenów oznaczonych symbolem MJ. 

2. Ustala się minimalną wielkość działek dla zabudo-
wy jednorodzinnej 1000 m². 

3. Ustala się, Ŝe wielkość terenów na zieleń, uprawy i 
róŜne formy rekreacji nie moŜe być mniejsza jak 60% 
powierzchni działki zabudowy jednorodzinnej. 

4. Ustala się, Ŝe w obrębie zabudowy jak w ust. 1, 
obowiązuje wydzielenie minimum 1 miejsca postojowego 

na dwa budynki jednorodzinne, niezaleŜnie od ilości 
miejsc postojowych na terenie działek. 

5. W obrębie zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się 
realizację na wydzielonym terenie usług związanych z 
obsługą ludności. 

6. Podziały wewnętrzne określone na rysunku planu 
ustalają zasady i mogą być korygowane w postępowaniu 
realizacyjnym z uwzględnieniem ust. 2. 

§ 54. 1. Ustala się funkcję podstawową - zabudowa 
wielorodzinna, dla terenów oznaczonych symbolem MW. 

2. Plan adaptuje istniejącą zabudowę wielorodzinną. 

3. Tereny zabudowy wielorodzinnej wymagają prze-
prowadzenia procesu rehabilitacji zgodnie z § 24. 

4. Grupy małych budynków wielorodzinnych mogą 
być realizowane jako funkcja uzupełniająca na warunkach 
określonych w § 10 ust. 1 do 3, w obrębie terenów ozna-
czonych symbolami MJ i MU. 

5. W obrębie zabudowy wielorodzinnej, obowiązuje 
wydzielenie minimum jednego miejsca postojowego lub 
garaŜowego na kaŜde mieszkanie. 

§ 55. 1. Ustala się funkcje podstawową - zabudowa 
mieszkaniowo-usługowa, dla terenów oznaczonych sym-
bolem MU. 

2. Ustala się minimalną wielkość działek dla zabudo-
wy mieszkaniowo-usługowej 1500 m². 

3. W obrębie terenów jak w ust. 1 wprowadza się za-
kaz realizacji takich zakładów usługowych jak stolarnie, 
lakiernie, zakłady blacharskie, zakłady wulkanizacyjne i 
podobne, niezaleŜnie od stopnia wypełnienia warunków 
jak w § 13. 

4. Ustala się, Ŝe wielkość terenów na zieleń, uprawy i 
róŜne formy rekreacji nie moŜe być mniejsza jak 60% 
powierzchni działki zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

5. Ustala się, Ŝe w obrębie zabudowy jak w ust. 1 
obowiązuje wydzielenie minimum 2 miejsc postojowych na 
jeden obiekt mieszkalno-usługowy, niezaleŜnie od ilości 
miejsc postojowych na terenie działek. 

6. W obrębie zabudowy mieszkaniowo-usługowej do-
puszcza się realizację na wydzielonym terenie róŜnorod-
nych usług, zgodnie z zasadami określonymi w § 10 ust. 1 
do 3 z wyłączeniem obiektów jak w ust. 3 oraz stacji paliw. 

7. Nie ustala się procentowego udziału zabudowy 
mieszkaniowej lub usługowej w obrębie terenów jak  
w ust. 1. 

§ 56. 1. Ustala się funkcję podstawową - zabudowa 
usługowa, dla terenów oznaczonych symbolem U. 

2. Wielkość działki dla zabudowy usługowej określa 
się indywidualnie w zaleŜności od jej charakteru. 

3. Ustala się lokalizację szkoły symbol US, kościoła 
symbol UK oraz miejsc koncentracji usług i handlu symbol 
UH. 

4. Przy obiektach usługowych minimalna ilość miejsc 
parkingowych powinna wynosić 1 miejsce na 3 zatrudnio-
nych oraz 1 miejsce na 100 m² pu. 
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§ 57. 1. Ustala się funkcję podstawową - replika 
TRUSO rozwiązanie alternatywne, dla terenów oznaczo-
nych symbolem URT. 

2. Sposób zagospodarowania terenu uzaleŜnia się od 
specjalistycznej koncepcji urbanistyczno-historycznej 
opartej o wyniki badań archeologicznych w miejscu daw-
nej osady Truso, z uwzględnieniem niezbędnych usług. 

3. Teren nie moŜe być przeznaczony na inne funkcje 
z wyjątkiem dalszego utrzymania funkcji terenów rolnych o 
symbolach R i RP. 

§ 58. 1. Ustala się funkcję podstawową - zabudowa 
usług produkcyjnych i składów z mieszkaniem właściciela, 
dla terenów oznaczonych symbolem UPM. 

2. Ustala się minimalną wielkość działek dla nowej 
zabudowy jak w ust. 1 na 3.000 m², z czego minimum 
1.000 m² na część mieszkalną. 

3. Ustalenie ostatecznej wielkości działki uzaleŜnia 
się od rodzaju zakładanej działalności. 

4. Dla części mieszkalnej procent zabudowy ustala 
się w wysokości do 40% terenu, dla pozostałej części 
procent zabudowy i urządzenia placów ustala się w wyso-
kości do 60%. 

5. W obrębie terenów jak w ust. 1 przewiduje się za-
budowę dla róŜnych form działalności gospodarczej w tym 
rzemiosła z zachowaniem zasad określonych w § § 7 i 13. 

6. Ustala się, Ŝe wszelkie place nie naraŜone na dzia-
łanie środków stanowiących zagroŜenie dla środowiska, 
naleŜy wykonywać jako aŜurowe dla ograniczenia spływu 
wód opadowych. 

7. W obrębie terenów jak w ust. 1 zieleń naleŜy 
kształtować w pierwszej kolejności jako izolację od dróg, 
sąsiadów i od części mieszkalnej. 

8. Ustala się, Ŝe część mieszkalna na poszczegól-
nych działkach zabudowy jak w ust. 1 nie moŜe być wyod-
rębniona jako oddzielna nieruchomość i nie moŜe stano-
wić samodzielną własność. 

9. W obrębie poszczególnych działek naleŜy zreali-
zować niezbędną ilość miejsc parkingowych dla pracowni-
ków i interesantów, w tym minimum 5 miejsc dla intere-
santów i 1 miejsce na 3 zatrudnionych. 

10. Przy ulicach i dojazdach wymagana jest realizacja 
minimum 2 miejsc postojowych na kaŜdy zakład. 

11. Dopuszcza się realizację obiektów jak w ust. 1 bez 
mieszkania właściciela, pod warunkiem zachowania pełnej 
izolacji od zabudowy mieszkaniowej na terenach sąsied-
nich. 

12. Dopuszcza się koncentrację obiektów handlowych 
na terenach oznaczonych symbolem UH, o wielkościach 
zgodnych z prawem. 

§ 59. 1. Ustala się funkcję podstawową - zabudowa 
produkcyjna, składowa, baz budowlanych i transporto-
wych, dla terenów oznaczonych symbolem PSB. 

2. Wielkość działek dla zabudowy jak w ust. 1 określa 
się indywidualnie. 

3. Procent zabudowy i urządzenia placów ustala się w 
wysokości 70%. 

4. Dla nawierzchni placów obowiązują ustalenia jak w 
§ 58 ust. 6. 

5. Zieleń naleŜy kształtować głównie jako izolację od 
dróg i od sąsiadów. 

6. Wykonanie wyznaczonych na rysunku pasów zie-
leni izolacyjnej jest obowiązkiem realizującego lub prowa-
dzącego zakład produkcyjny lub inny obiekt uciąŜliwy. 

7. W całym obszarze terenów jak w ust. 1 obowiązuje 
ścisłe przestrzeganie ustaleń § § 7 i 13. 

8. W obrębie terenów o symbolu PSB mogą funkcjo-
nować hurtownie bez ograniczenia wielkości powierzchni 
uŜytkowej. 

9. Ustala się minimum miejsc parkingowych jak w § 
58 ust. 9 i 10 powiększonych odpowiednio z uwzględnie-
niem specyfiki poszczególnych zakładów. 

§ 60. 1. Ustala się funkcję podstawową - zabudowa jak 
w § 59 po eksploatacji wyrobiska, dla terenów oznaczo-
nych symbolem PSB ze szrafurą. 

2. Na terenie jak w ust. 1 nastąpi wyprzedzająco eks-
ploatacja wyrobiska piasku do poziomu następujących 
rzędnych: - od strony ul. Opalowej do 17,0 m npm, przy 
granicy północnej, zachodniej i wschodniej do 24,0 m 
npm, w części centralnej do 20,0 m npm. 

3. Nachylenie skarp nie większe jak 45°. 

4. Po zakończeniu eksploatacji wyrobiska na terenie 
obowiązywać będą ustalenia § 59. 

ROZDZIAŁ 2 
KOMUNIKACJA 

§ 61. 1. Ustala się funkcję podstawową - tereny ko-
lejowe, dla terenów oznaczonych symbolem KK. 

2. Zmiany granic stanu istniejącego terenów kolejo-
wych, wymagają uwzględnienia interesu stron, w tym 
prawa własności. 

§ 62. 1. Ustala się funkcję podstawową – tereny 
dróg i ulic, dla pasów drogowych oznaczonych symbolem K. 

2. Ustala się niŜej podane klasy dróg, ich symbole 
oraz wymagane minimalne pasy drogowe: 

1) KS - drogi ekspresowe - 100 m, dwie jezdnie, 

2) KZ - drogi zbiorcze, pas drogi i ulicy 20 m, jedna 
jezdnia, 

3) KL - drogi lokalne, pas drogi 15 m, pas ulicy 12 m, 

4) KD - drogi dojazdowe, pas drogi 15 m, pas ulicy  
10 m. 

3. Szerokość pasa drogowego odczytuje się z rysun-
ku z uwzględnieniem ustaleń ust. 2, 4 i 5. 

4. W obrębie istniejącej zabudowy szerokość pasa 
drogowego dostosowuje się do uwarunkowań, wynikają-
cych z zabudowy i innych elementów uniemoŜliwiających 
osiągnięcie parametrów określonych w ust. 3. 
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5. Dla dróg dojazdowych ogranicznikiem ich szeroko-
ści mogą być rowy funkcjonującego systemu melioracyj-
nego. 

6. W zaleŜności od uwarunkowań lokalnych oraz roz-
wiązań technicznych szerokości pasów dróg projektowa-
nych mogą być większe od parametrów jak w ust. 3. 

7. Ustala się strefę węzła dróg ekspresowych okre-
śloną symbolem KSW. 

8. Na granicy strefy naleŜy wykonać ekrany osłony 
akustycznej, niezaleŜnie od pasów zieleni izolacyjnej. 

9. Wyłącza się z zabudowy i zmiany uŜytkowania te-
reny pod drogi projektowane w szerokości pasów drogo-
wych, poszerzonych do określonych w § 14 nieprzekra-
czalnych linii zabudowy. 

10. Czasowa zmiana uŜytkowania terenów jak w ust. 9 
moŜe być określona przez Wójta po uzyskaniu zgody 
zarządcy projektowanej drogi. 

11. Ustala się następujące zasady tworzenia dróg rol-
niczych jako dojazdów do pól: 

1) adaptuje się drogi istniejące, jeŜeli nie są w kolizji z 
klasą i funkcją drogi z którą wiąŜe się wjazd i zjazd, 

2) przy projektowaniu nowych dróg klas wyŜszych, na-
leŜy włączyć w koszt budowy przebudowę dróg rolni-
czych w celu wyeliminowania kolizji, 

3) drogi rolnicze naleŜy wiązać z drogami gminnymi lub 
powiatowymi. 

12. Przy projektowaniu i realizacji ulicy lokalnej /KL/Z/ 
przez działkę nr 218/2, naleŜy wykonać na koszt inwestora 
drogi, przyłącze dla wody z istniejącej studni i zbiornika 
oraz zabezpieczyć te obiekty przed moŜliwością uszko-
dzenia lub odtworzyć je w innym miejscu uzgodnionym z 
właścicielem terenu. 

§ 63. 1. Ustala się zasady organizacji dojazdów w 
obrębie terenów do zabudowy. 

2. Dojazdy jak w ust. 1 określone są na rysunku 
strzałkami. 

3. Realizujący zabudowę na terenie, przez który pro-
wadzi oznaczony na rysunku dojazd, zobowiązany jest do 
utworzenia odpowiedniej rezerwy terenu na jego realiza-
cję. 

4. Oznaczone dojazdy mogą ulegać korektom bez 
ograniczenia ich funkcji i za zgodą zainteresowanych 
stron. 

5. W sprawach jak w ust. 4 strony zobowiązane są 
wzajemnie do współdziałania. 

6. Dojazdy pozostają własnością właściciela lub 
współwłaściciela terenu, jeŜeli Wójt w porozumieniu z 
zainteresowanymi nie postanowi inaczej. 

§ 64. 1. Ustala się trasy rowerowe jak na rysunku. 

2. Ustala się szerokość tras rowerowych na 2,4 m ja-
ko optymalną. 

3. Trasy naleŜy prowadzić równolegle do pasów dro-
gowych, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo dla 

rowerzystów oraz zapewniając optymalny kontakt z walo-
rami terenów. 

4. W uzasadnionych przypadkach trasa rowerowa 
moŜe być prowadzona w pasie drogowym, za zgodą za-
rządcy drogi. 

§ 65. 1. Ustala się przesądzone lokalizacje obiektów 
mostowych jak na rysunku. 

2. Przy modernizacji lub przebudowie mostów w cią-
gu korytarzy ekologicznych, naleŜy stworzyć korzystne 
warunki na przemieszczanie się elementów przyrody za-
równo wodą jak i lądem. 

3. Realizacja nowych obiektów mostowych nie okre-
ślonych na rysunku nie stanowi naruszenia ustaleń planu. 

§ 66. 1. Ustala się lokalizację obiektów obsługi ru-
chu drogowego, dla terenów określonych symbolem KS. 

2. Za miejsce obsługi ruchu drogowego uznaje się 
stację paliw, serwisową stację obsługi, obiekty handlowo-
gastronomiczne i noclegowe do realizacji na terenach 
oznaczonych symbolem MOP. 

3. Zabudowa na terenach jak w ust. 1 musi spełniać 
ustalenia jak dla zabudowy usługowej. 

4. Stacje paliw mogą stanowić funkcję uzupełniające 
na terenach o symbolu PSB oraz UPM. 

5. Wyklucza się lokalizację stacji paliw na innych te-
renach poza określonymi w ust. 1 i 4. 

6. Ustala się lokalizację zespołów garaŜowych dla 
zabudowy wielorodzinnej oznaczone symbolem G. 

7. Ustala się lokalizację parkingów dla terenów usłu-
gowych oznaczonych symbolem P przy terenach UK i UH. 

D Z I A Ł IV 
PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 67. 1. Tracą moc z uwzględnieniem ust. 2 i § 82 ust. 
2, następujące miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego gminy Elbląg w zakresie dotyczącym obrębu 
Gronowo Górne: 

1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
części gminy Elbląg - południowe pasmo rozwojowe, 
uchwalony przez Radę Gminy Elbląg uchwałą  
nr XI/58/91 w dniu 19 grudnia 1991. r. 

2) miejscowy plan ogólny zagospodarowania prze-
strzennego gminy Elbląg, uchwalony przez Radę 
Gminy Elbląg, uchwałą nr 32/V/94 z dnia 14 grudnia 
1994 r. r./ Dz. U. Woj. Elbląskiego Nr 16 poz. 93/X/. 

3) zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Elbląg, uchwalona przez Radę 
Gminy Elbląg, uchwałą nr 267/XXXIV/98 w dniu 16 
czerwca 1998 r. / Dz. U. Woj. Elbląskiego Nr 7 poz. 
48/. 

4) zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Elblągi, uchwalona przez Radę 
Gminy Elbląg, uchwałą nr 215/XXXIV/01 w dniu 30 
sierpnia 2001 r. /Dz. U. Woj. Warmińsko-
Mazurskiego Nr 105, poz. 1494/. 
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§ 68. Zgodnie z art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy 
o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się następują-
ce, jednorazowe opłaty od wzrostu wartości nieruchomo-
ści: 

- tereny pod działalność produkcyjną, składową, bazy, 
handel, turystykę, obsługę dróg  - 30%; 

- tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-
usługowej  - 20%; 

-  tereny pod wszelkie funkcje publiczne - 0%. 

§ 69. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

2. Zobowiązuje się Wójta do aktualizacji opracowań 
branŜowych w zakresie infrastruktury technicznej w celu 
ich dostosowania do ustaleń planu. 

§ 70. 1. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

2. Dla potrzeb ogłoszenia jak w ust. 1, rysunki planu 
pomniejsza się i dzieli na następujące części formatu A4: 

1)  legenda oznaczeń na rysunkach planu, 

2)  schemat podziału rysunków nr 1 i 2 na sekcje, 

3)  rysunek nr 1 w sekcjach od A do H, 

4)  rysunek nr 2 w sekcjach od A do B. 

3. Pomniejszone rysunki, legenda i schemat podziału 
jak w ust. 2, stanowią załączniki do niniejszej uchwały. 

4. Odczyt wymiarów na pomniejszonych rysunkach 
następuje w oparciu o podane podziałki. 

Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 
Wojciech Jezierski
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206 
UCHWAŁA Nr IX/46/03 

Rady Gminy w Świątkach 

z dnia 18 grudnia 2003 r. 

 

w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalno ści kulturalnej prowadzonej przez Gmin ę Świątki. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 

2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (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 214 poz. 
1806, z 2003 r Nr 80 poz. 717), art. 9, art. 12, art. 13 ust. 1 
i 2, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz. U. z 2001 r Nr 13 poz. 123 i z 2002 r Nr 41 poz. 364), 
art. 8 ust. 2 pkt 2, art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 
1997 roku 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85 
poz. 539, z 1998 r Nr 106 poz. 668, z 2001 r Nr 129 poz. 
1440, z 2003 r Nr 113 poz. 984), art. 18 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicz-
nych (Dz. U. z 2003 r Nr 15 poz. 148) Rada Gminy 
uchwala, co następuje; 

 
§ 1. Zdecydować o zmianie formy organizacyjnej dzia-

łalności kulturalnej prowadzonej przez Gminę poprzez 
likwidację Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Świąt-
kach działającej jako jednostka budŜetowa i utworzenie 
samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka 
Publiczno-Szkolna w Świątkach  na podstawie aktu o 
utworzeniu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2. Nadać Gminnej Bibliotece Publiczno-Szkolnej w 

Świątkach statut stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 3. Pracownicy likwidowanej jednostki organizacyjnej, 

o której mowa w § 1 stają się pracownikami instytucji kul-
tury - Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Świątkach. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Świątki. 
 
§ 5. Traci moc Uchwała Nr IX/56/1991 Rady Gminy w 

Świątkach z dnia 19 listopada 1999 roku w sprawie Statu-
tu Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Świątkach 

 
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi 
Ŝycie z dniem 1 stycznia 2004 roku, a w części dotyczącej 
statutu po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
Przewodniczący Rady Gminy 
Jacek Pacho 

 
 

 
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr IX/46/03 
Rady Gminy w Świątkach 
z dnia 18 grudnia 2003 r. 

 
A K T 

 
o utworzeniu samorz ądowej instytucji kultury pod nazw ą Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Świątkach 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „h”, art. 40 ust. 2 

pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
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 214 poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717), art. 13 ustawy z dnia 25 
października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r Nr 13 poz. 123 i z 
2002 r. Nr 41 poz. 364) i art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 
1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r Nr 85 poz. 539, 
z 1998 r. Nr 106 poz. 668, z 2001 r Nr 129 poz. 1440 i z 
2002 r. Nr 113 poz. 984) Rada Gminy w Świątkach tworzy 
z dniem 1 stycznia 2004 roku; 

 
§ 1. Samorządową instytucję kultury pod nazwą Gmin-

na Biblioteka Publiczno – Szkolna w Świątkach. 
 
§ 2. Przedmiotem działalności Gminnej Biblioteki Pu-

bliczno-Szkolnej jest udostępnianie, gromadzenie i opra-

cowywanie materiałów bibliotecznych słuŜących rozwijaniu 
czytelnictwa oraz prowadzenie działalności kulturalnej, a 
takŜe inicjowanie i organizacja własnych oraz zleconych 
imprez kulturalnych. 

 
§ 3. Źródłem finansowa działalności Gminnej Biblioteki 

Publiczno-Szkolnej w Świątkach jest dotacja Gminy oraz 
środki uzyskane z odpłatności za usługi i darowizny. 

 
§ 4. Fundusz statutowy Gminnej Biblioteki Publiczno-

Szkolnej stanowi majątek dotychczasowej Gminnej Biblio-
teki Publiczno-Szkolnej działającej w formie jednostki 
budŜetowej. 

 
§ 5. Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna podlega 

wpisaniu do gminnego rejestru instytucji kultury. 

 
 
 
 

Załącznik Nr 2 
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do Uchwały Nr IX/46/03 
Rady Gminy w Świątkach 
z dnia 18 grudnia 2003 r. 

 
STATUT 

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNO-SZKOLNEJ w ŚWIĄTKACH 
 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna działa na 

podstawie; 

1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organi-
zowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. 
U. z 1997 r Nr 110 poz. 721 z póŜn. zm.), 

2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach 
(Dz. U. Nr 85 poz. 539 z póŜn.zm.), 

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z 
póŜn.zm.) 

4) niniejszego statutu i innych obowiązujących w tym 
zakresie przepisów. 

§ 2. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury. 

2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Świątki. 

3. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury 
prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość 
prawną. 

§ 3. 1. W skład Biblioteki wchodzi Filia Biblioteki w 
Kwiecewie. 

2. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Świątki. 

3. Biblioteka obejmuje swoją działalnością teren Gminy 
Świątki. 

4. MoŜe równieŜ działać na terenie województwa war-
mińsko-mazurskiego i całej Polski, a takŜe poza granicami 
kraju. 

5. Biblioteka uŜywa pieczęci podłuŜnej z napisem 
„Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna, 11-008 Świątki. 

Rozdział II 
Cele, zadania i zakres działania 

§ 4. 1 Biblioteka jako samorządowa instytucja kultury 
wspiera i animuje społeczno – kulturalną aktywność spo-
łeczności lokalnej realizując zadania w dziedzinie wycho-
wania, edukacji, upowszechniania i promocji kultury, ko-
munikacji społecznej poprzez; 

a) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecz-
nych słuŜących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspo-
kajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i sa-
mokształceniowych dla wszystkich grup czytelni-
czych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnej 
gminie oraz dokumentujących jej dorobek kulturalny i 
gospodarczy, 

b) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, 
wypoŜyczanie do domu oraz prowadzenie wypoŜy-
czeń międzybibliotecznych, 

c) prowadzenie działalności informacyjno-
bibliograficznej, 

d) popularyzacja ksiąŜki i czytelnictwa, 

e) współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami 
upowszechniania kultury, organizacjami i towarzy-
stwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświato-
wych i kulturalnych społeczeństwa, 

f) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 

2. Przedmiotem działania Biblioteki jest takŜe; 

a) prowadzenie edukacji kulturalnej i społecznej dzieci, 
młodzieŜy i dorosłych, 

b) popularyzację i promocję twórczości artystycznej ze 
wszystkich dziedzin sztuki, 

c) stałą pomoc metodyczną dla zespołów amatorskiego 
ruchu artystycznego, grup twórczych i środowisko-
wych, tworzenie warunków do rozwoju twórczości 
folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego, 

d) działalność metodyczną polegającą na wypracowa-
niu innowacyjnych form i metod działalności społecz-
no-kulturalnej w środowisku lokalnym, 

e) gromadzenie i wykorzystywanie zasobów informa-
cyjnych dotyczących zjawisk kulturalnych i społecz-
nego środowiska lokalnego, 

f) prowadzenie i wspieranie zespołów artystycznych i 
grup twórczych tworzonych przez mieszkańców, 

g) promowanie, wspieranie i realizowanie projektów ak-
tywizujących i integrujących społeczność lokalną, 

h) prowadzenie własnych zespołów artystycznych, 

i) współdziałanie z innymi instytucjami, stowarzysze-
niami i fundacjami w zakresie zaspokajania potrzeb 
społecznych, kulturalnych i edukacyjnych wspierają-
cych rozwój lokalny, 

j) nawiązywanie, rozwijanie i aktywne prowadzenie 
międzynarodowych kontaktów w zakresie wymiany 
kulturalnej, 

k) realizowanie projektów z zakresu tradycji narodowej i 
lokalnej oraz ochrony dziedzictwa narodowego, 

ł) współpracę z instytucjami i organizacjami Unii Euro-
pejskiej i krajów członkowskich w realizacji wymie-
nionych wyŜej celów, 

m) promocję gminy. 

§ 5. 1. Biblioteka moŜe prowadzić działalność gospo-
darczą, a w szczególności; 

a) działalność markietingową i konsultacyjną w zakresie 
informacji, reklamy i innych usług, 
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b) impresariat artystyczny, 

c) usługi video telewizyjne, poligraficzne, fotograficzne 
itp. 

d) działalność wydawniczą, 

e) sprzedaŜ giełdową, komisową dzieł sztuki, rękodzieła 
ludowego, artykułów uŜytku kulturalnego, 

f) organizację na zlecenie spektakli, koncertów, wy-
staw, odczytów, festynów itp. 

g) świadczenie innych usług w zaleŜności od potrzeb. 

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą 
być wykorzystywane wyłącznie w celu finansowania dzia-
łalności statutowej Biblioteki. 

Rozdział III 
Organy Biblioteki i jej organizacja 

§ 6. 1. Całokształtem działalności Biblioteki zarządza 
Kierownik i reprezentuje ją na zewnątrz. Jest odpowie-
dzialny za prawidłową działalność merytoryczną, finanso-
wą i gospodarczą instytucji. 

2. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy ustala-
jąc zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. 

3. Kierownik działa zgodnie z przepisami prawa, po-
dejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowie-
dzialność. 

4. Zwierzchnikiem Kierownika jest Wójt Gminy Świątki. 

5. Kierownik samodzielnie tworzy stanowiska pracy 
stosownie do potrzeb i określa ich kompetencje zgodnie 
ze strukturą organizacyjną Biblioteki. Jest pracodawcą w 
rozumieniu przepisów kodeksu pracy. 

6. Kierownik współpracuje z samorządem gminy, or-
ganizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i innymi jed-
nostkami organizacyjnymi. 

§ 7. 1. W Bibliotece mogą działać organy pomocnicze, 
opiniodawcze i doradcze w formie komisji i zespołów. 

2. Komisje i zespoły powołuje Kierownik w drodze za-
rządzenia wewnętrznego. 

§ 8. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki 
określa regulamin organizacyjny opracowany przez kie-
rownika Biblioteki po zasięgnięciu Wójta Gminy. 

Rozdział IV 
Gospodarka finansowa 

§ 9. Biblioteka posiada osobowość prawną z dniem 
wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury prowa-
dzonego przez Gminę Świątki. 

§ 10. 1.Działalność Biblioteki finansowana jest z dotacji 
organizatora z dochodów własnych, ze środków otrzyma-
nych od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł. 

2. Biblioteka moŜe pozyskiwać dochody z; 

a) prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów języków 
obcych, kursów fotograficznych, kursów tańca, pro-
wadzenia pracowni specjalistycznych itp. 

b) sprzedaŜy własnych wydawnictw, 

c) organizacji imprez zleconych przez instytucje i zakła-
dy, 

d) wypoŜyczanie sprzętu akustycznego, audio-
wizualnego, rekwizytów, strojów itp. 

e) wynajmu sali na koncerty i konferencje, 

f) wynajmu pomieszczeń i świetlic na wesela i inne 
uroczystości, 

g) dzierŜawy własnych pomieszczeń przeznaczonych 
na działalność gastronomiczną, 

h) koncertów własnych zespołów na zlecenie innych 
podmiotów, 

i) sprzedaŜy biletów na imprezy własne, 

j) promocji firm na imprezach organizowanych przez 
Bibliotekę, 

k) usług reklamowych, 

l) z innych usług związanych z działalnością statutową. 

§ 11. 1. Organizator zapewnia środki niezbędne do 
prowadzenia działalności w wysokości określonej w 
uchwale budŜetowej. 

2. Organizator ustala wysokość rocznej dotacji na dzia-
łalność instytucji kultury. 

3. Biblioteka gospodaruje samodzielnie naleŜącym do 
niej majątkiem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w 
ramach posiadanych środków. 

4. Biblioteka przeprowadza corocznie spis inwentarza i 
innych dóbr do niej naleŜących. 

§ 12. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na 
zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i pro-
wadzeniu działalności kulturalnej. 

§ 13. 1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest 
roczny plan działalności instytucji opracowany przez Kie-
rownika z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. 

2. Nadzór nad gospodarką finansową Biblioteki spra-
wuje Wójt Gminy. 

3. Kierownik przedkłada Wójtowi Gminy półroczne 
sprawozdanie z realizacji planu działalności i wykorzysta-
nia przekazanych środków finansowych. 

Rozdział V 
Postanowienia ko ńcowe 

§ 14. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają 
zastosowanie przepisy ustaw szczególnych. 

§ 15. Wszelkie zmiany statutu Biblioteki wprowadza się 
w trybie jego uchwalenia. 
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207 
UCHWAŁA Nr IX /51/03 

Rady Gminy w Świątkach 

z dnia 18 grudnia 2003 r. 

 

w sprawie minimalnych stawek czynszu za dzier Ŝawę gruntów stanowi ących mienie komunalne Gminy Świątki. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ”a” i art. 40 ust. 2 

pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z  
2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 
984,Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717). 
Rada Gminy uchwala, co następuje; 

 
§ 1. Ustala się minimalne stawki opłat czynszu za 

dzierŜawę gruntów połoŜonych na terenie Gminy Świątki 
w następującej wysokości: 

 
1) grunt o powierzchni do 200 m2 z przeznaczeniem 

pod uprawę warzyw i roślin jednorocznych - 20 zło-
tych w stosunku rocznym, 

 
2) grunt o powierzchni powyŜej 200 m2 do 5.000 m2 z 

przeznaczeniem pod uprawę warzyw i roślin jedno-
rocznych - 0,10 za 1 m2 w stosunku rocznym, 

 

3) grunt o powierzchni powyŜej 5.000 m2 pod uprawy 
warzyw i roślin jednorocznych - 0,02 złote za 1m2  

w stosunku rocznym. 
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmi-

ny Świątki. 
 
§ 3.  Traci moc Uchwała Nr XXIV/189/02 Rady Gmi-

ny w Świątkach z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie 
ustalenia stawki czynszu za dzierŜawę gruntów stanowią-
cych mienie komunalne gminy. 

 
§ 4.  Uchwała wchodzi w Ŝycie  po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy 
Jacek Pacho 

 
 
 

208 
UCHWAŁA Nr XII/245/03 

Rady Miejskiej w Elbl ągu 

z dnia 30 grudnia 2003 r. 

 

w sprawie zwolnie ń od podatku od nieruchomo ści poło Ŝonych na terenie miasta Elbl ąga na rok 2004. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 r. - o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. nr 23, poz. 
220, Dz. U. nr 62, poz. 558, Dz. U. nr 113, poz. 984, Dz. 
U. nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. nr 80, poz. 717, Dz. 
U. nr 162, poz. 1568) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. - o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 84, Dz. U. nr 200, poz. 
1683, Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 874, D. U. nr 110, poz. 
1039). Rada Miejska w Elbl ągu uchwala, co nast ępuje: 

 
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
 

1) grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich 
części, będące w posiadaniu podatników podatku od 
nieruchomości, którzy w okresie od 1 stycznia  
2004 r. do 31 grudnia 2004 r. rozpoczną nowo uru-
chomioną działalność gospodarczą, a takŜe bezro-
botnych, którzy są zarejestrowani  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w roku 2004, nieza-
leŜnie od tego, czy podejmują działalność gospodar-
czą po raz pierwszy; 

 

2) grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich 
części nabyte przez podmiot w celu rozszerzenia 
prowadzonej działalności gospodarczej; 

 
3) za nowo uruchomioną działalność gospodarczą, o 

której mowa w ust. 1, nie uwaŜa się działalności go-
spodarczej podmiotu powstałego w wyniku prze-
kształcenia, kontynuującego toŜsamą działalność 
oraz działalności gospodarczej podmiotu, którego 
mienie zostało nabyte nieodpłatnie lub wniesione w 
formie aportu; 

 
4) zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, ma za-

stosowanie do roku podatkowego 2004, poczynając 
od pierwszego dnia miesiąca, następującego po 
miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie działal-
ności gospodarczej lub nabyto nieruchomości w celu 
rozszerzenia prowadzonej działalności gospodarczej; 

 
5) w stosunku do podatników, dla których podatek usta-

lany jest w drodze decyzji administracyjnej, zwolnie-
nie przysługuje podatnikowi za okres faktycznie pro-
wadzonej działalności gospodarczej do czasu jej zli-
kwidowania, za wyjątkiem okresu zawieszenia dzia-
łalności, po przedłoŜeniu zaświadczenia o wpisie do 
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ewidencji działalności gospodarczej lub do Krajowe-
go Rejestru Sądowego oraz zgłoszenia obowiązku 
podatkowego w Urzędzie Skarbowym. 

 
§ 2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym 

mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały jest pomocą pu-
bliczną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 
2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu 
pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, 
poz. 1177, Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1537) i jej udzie-
lenie następuje zgodnie z ww. ustawą. 

 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Elblągu Nr 
II/18/02 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień od 
podatku od nieruchomości połoŜonych na terenie miasta 
Elbląga na rok 2003. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 

Miasta. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2004 r. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Nowak

 
 
 
 
 
 

209 
UCHWAŁA Nr XII/248/03 

Rady Miejskiej w Elbl ągu 

z dnia 30 grudnia 2003 r. 

 

zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie ustalenia wysoko ści stawek podatku od środków transportowych  

na terenie miasta Elbl ąga. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 r. – o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, 
poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, 
Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. nr 80, poz. 717) 
art. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 9, 
poz. 84, Dz. U. Nr 200, poz. 1683, Dz. U. z 2003 r. Nr 110, 
poz. 1039) oraz pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów z 
dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych 
granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokal-
nych (M.P. Nr 51, poz. 804) oraz obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 20 października 2003 r. w sprawie podat-
ku od środków transportowych obowiązujących w 2004 r. 
(Dz. Urz. Ministra Finansów z dnia 24 października 2003 r. 
Nr 15, poz. 83) Rada Miejska w Elblągu uchwala co na-
stępuje: 

 
§ 1. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem zwią-
zanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego. 
 

Dopuszczalna masa 
całkowita 

 

Zawieszenie pneu-
matyczne lub zawie-

szenie uznane za 
równowa Ŝne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

Od 12 ton do 25 ton włącz-
nie 

 
480 zł 

 
600 zł 

PowyŜej 25 ton do 38 ton 
włącznie 

 
850 zł 

 
1 292 zł 

PowyŜej 38 ton 1 150 zł 1 700 zł 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 

miasta Elbląga. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Nowak 
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210 
UCHWAŁA Nr XII/249/03 

Rady Miejskiej w Elbl ągu 

z dnia 30 grudnia 2003 r. 

 

w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na dr ogach publicznych na terenie Miasta Elbl ąga, ustalenia opłat za 

parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz  sposobu ich pobierania. 

 
Na podstawie art. 13b ust. 1 i 4 oraz art. 13f ust. 2 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z  
2001 r. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, 
Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, 
poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826 oraz z  
2003 r. Nr 80, poz. 717 i poz. 721, Nr 200, poz. 1953) 
uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. 1. Ustala się na drogach publicznych na terenie 

Miasta Elbląga dwie strefy płatnego parkowania, zwane 
dalej „Strefami” w obszarach, których granice oznaczone 
są w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały. 

2. Za parkowanie pojazdów samochodowych na dro-
gach publicznych w „Strefach”, ustala się opłaty, których 
wysokość określa załącznik Nr 2 do Uchwały. 

3. Opłaty, o których mowa w ust. 2 pobiera się za 
parkowanie pojazdów samochodowych od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 1000 do 1800. Za parkowanie w 
sobotę, niedzielę i święta opłat nie pobiera się. 

4. Ustala się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł. 
za parkowanie pojazdu w „Strefach” bez uiszczenia naleŜ-
nej opłaty. 

5. Zasady funkcjonowania „Stref”, w tym zasady po-
bierania opłat, o których mowa w ust. 2 i 4 określa załącz-
nik Nr 3 do niniejszej Uchwały – „Regulamin Stref Płatne-
go Parkowania”. 

§ 2. Tracą moc: 

1) Uchwała Nr XXIII/716/01 Rady Miejskiej w Elblągu z 
dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie opłat za parko-
wanie pojazdów samochodowych na drogach pu-
blicznych w mieście Elblągu (Dz. Urz. Woj. Warm-
Maz. Nr 68, poz. 1135), 

2) Uchwała Nr XXVIII/929/02 Rady Miejskiej w Elblągu 
z dnia 11 kwietnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w 
sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodo-
wych na drogach publicznych w mieście Elblągu (Dz. 
Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 65, poz. 975). 

 
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi 

Miasta Elbląga. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Nowak 
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XII/249/03 
Rady Miejskiej w Elblągu 
z dnia 30 grudnia 2003 r. 
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XII/249/03 
Rady Miejskiej w Elblągu 
z dnia 30 grudnia 2003 r. 

 
 

Wysoko ść opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na płat nych miejscach parkingowych poło Ŝonych w pa-
sach drogowych dróg publicznych w strefach płatnego  parkowania na terenie Miasta Elbl ąga: 

 
L.p.  Opłata  Wysoko ść opłaty w złotych  
1. za czas parkowania do pół godziny włącznie 0,80 
2. za 1 godzinę parkowania 1,60 
3. za kaŜdą następną rozpoczętą godzinę parkowania 1,60 
4. za abonament miesięczny dla mieszkańca z wpisem numeru rejestracyjnego pojazdu 25,00 

5. za abonament miesięczny dla podmiotu gospodarczego, instytucji oraz zatrudnionych w nich osób z 
wpisem numeru rejestracyjnego pojazdu 

50,00 

6. za abonament miesięczny z wpisem numeru rejestracyjnego pojazdu 75,00 
7. za abonament miesięczny "na okaziciela" 100,00 
8. opłata zerowa za parkowanie pojazdów wymienionych w § 5Regulaminu Stref Płatnego Parkowania 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XII/249/03 
Rady Miejskiej w Elblągu 
z dnia 30 grudnia 2003 r. 

 
REGULAMIN STREF PŁATNEGO PARKOWANIA 

 
§ 1. Regulamin Stref Płatnego Parkowania, zwany da-

lej „Regulaminem” określa zasady funkcjonowania stref 
płatnego parkowania i zasady pobierania w nich opłat za 
parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych 
płatnych miejscach do parkowania na drogach publicz-
nych w Mieście Elblągu. 

§ 2. Następujące pojęcia i skróty uŜyte w Regulaminie 
w róŜnej formie gramatycznej oznaczają: 

1) SPP – Strefa Płatnego Parkowania, 

2) BSPP – Biuro Stref Płatnego Parkowania w Elblągu 
czynne w godzinach funkcjonowania SPP, 

3) kontroler SPP  - pracownik BSPP kontrolujący wno-
szenie opłat za parkowanie w SPP, 

4) MP – miejsca płatnego parkowania wyznaczone w 
SPP przez organ właściwy dozarządzania ruchem na 
drogach w Elblągu w uzgodnieniu z zarządcą drogi, 

5) bilet - dokument potwierdzający wniesienie opłaty za 
parkowanie na MP w SPP, 

6) abonament  - dokument potwierdzający wniesienie 
opłaty za parkowanie w SPP w okresie miesięcznym. 
Abonament uprawnia do parkowania w obu SPP. 

7) abonament mieszka ńca - dokument potwierdzający 
wniesienie opłaty za parkowanie na MP w SPP w 
okresie miesięcznym, przysługujący osobom za-
mieszkałym lub zameldowanym w SPP. Abonament 
uprawnia do parkowania na MP określonego pojazdu 
w rejonie stałego zamieszkania lub zameldowania 
mieszkańca. 

8) abonament  dla podmiotu gospodarczego, insty-
tucji oraz zatrudnionych w nich osób - dokument 
potwierdzający wniesienie opłaty za parkowanie na 
MP w danej SPP w okresie miesięcznym przysługu-
jący podmiotom gospodarczym, instytucjom oraz za-
trudnionych w nich osobom, których siedziba znajdu-
je się w SPP. Abonament uprawnia do parkowania 
na MP określonego pojazdu w rejonie siedziby pod-
miotu gospodarczego lub instytucji. 

9) parkomat - urządzenie inkasująco - rejestrujące wy-
dające za opłatą bilety opłaty drogowej. 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 3. 1. Posiadacze pojazdów samochodowych, korzy-
stający z dróg publicznych obowiązani są do uiszczania 
opłat za parkowanie na płatnych miejscach parkingowych 
w SPP w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 1000 do 1800. 

2. Za parkowanie w sobotę, niedzielę i święta opłat 
nie pobiera się.  

§ 4. Opłaty obowiązują na wyznaczonych na drogach 
publicznych w mieście Elblągu płatnych miejscach do 
parkowania, oznakowanych zgodnie z Prawem o ruchu 
drogowym, znajdujących się w SPP, których granice okre-
ślone są w załączniku Nr 1 do Uchwały. 

§ 5. Ustala się zerową stawkę opłat za parkowanie na 
MP w SPP dla: 

1) pojazdów prokuratury, StraŜy Miejskiej, 

2) pojazdów jednośladowych, 
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3) oznakowanych pojazdów instytucji i organizacji zaj-
mujących się opieką ludzi niepełnosprawnych i cho-
rych, 

4) pojazdów komunikacji miejskiej, 

5) oznakowanych pojazdów: słuŜb miejskich, pogotowia 
gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno 
- kanalizacyjnego, słuŜb drogowych itp, podczas wy-
konywania obowiązków słuŜbowych, 

6) taksówek parkujących na wyznaczonych dla nich 
miejscach postojowych oznakowanych znakami D-19 
"postój taksówek" i D-20 "koniec postoju taksówek", 

7) pojazdów przewoŜących lub kierowanych przez oso-
by niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu 
się, parkujących na zastrzeŜonych stanowiskach 
parkingowych oznakowanych znakiem D-18a "par-
king -miejsce zastrzeŜone" z tabliczką T-29, która 
"informuje o miejscach przeznaczonych dla pojaz-
dów przewoŜących lub kierowanych przez osoby 
niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu 
się". Pojazdy te powinny posiadać umieszczone za 
szybą karty parkingowe dla osób niepełnospraw-
nych. W przypadku braku wyŜej wymienionych 
miejsc, posiadacze karty parkingowej parkując na in-
nych MP w SPP zobowiązani są uiszczać opłaty za 
parkowanie na ogólnych zasadach. 

Rozdział 2 
Realizacja opłat za parkowanie w SPP na MP 

§ 6. 1. Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd 
samochodowy na MP w SPP jest wniesienie opłaty za 
czas parkowania. 

2. Uiszczenie opłaty przez wykup biletu opłaty powin-
no nastąpić bez zbędnej zwłoki, po zaparkowaniu pojazdu 
na MP w SPP, za cały czas parkowania. 

3.  W przypadku parkowania pojazdu zajmującego 
więcej niŜ jedno miejsce parkingowe, opłatę uiszcza się za 
rzeczywiście zajmowane MP. 

4. W przypadku stwierdzenia niesprawności parkoma-
tu kierowca powinien wykupić właściwy bilet w najbliŜszym 
czynnym parkomacie, od kontrolera SPP lub w punkcie 
sprzedaŜy. W sytuacji braku moŜliwości wykupienia biletu, 
opłata dodatkowa podlega anulowaniu w BSPP po zgło-
szeniu faktu braku moŜliwości wykupienia biletu . 

§ 7. Opłatę za parkowanie na MP w SPP wnosi się po-
przez: 

1)  wykupienie biletu opłaty w parkomacie, 

2) wykupienie abonamentu w BSPP lub w punkcie 
sprzedaŜy, 

3) wykupienie biletu opłaty u kontrolera SPP lub w 
punkcie sprzedaŜy. 

§ 8. W przypadku wykupienia biletu opłaty u kontrolera 
SPP lub w punkcie sprzedaŜy naleŜy go czytelnie, jedno-
znacznie i trwale skasować przez zakreślenie znakami "X" 
miejsca, dnia, godziny i minuty  
(z dokładnością do 5 minut) rozpoczęcia postoju. 

§ 9. Opłata uiszczona w jednej SPP jest waŜna w dru-
giej SPP w okresie waŜności biletu opłaty. 

§ 10. Wykupienie abonamentu, biletu opłaty upowaŜ-
nia do parkowania bez prawa wyłączności w godzinach 
obowiązywania opłat w danej SPP. Wykupienie abona-
mentu, biletu opłaty nie stanowi podstawy do roszczeń w 
przypadku braku wolnych miejsc postojowych. 

§ 11. Bilety opłaty, abonamenty muszą być umiesz-
czone za przednią szybą pojazdu, w sposób umoŜliwiają-
cy swobodne odczytanie treści, stwierdzenie ich waŜności. 

§ 12. W razie utraty lub kradzieŜy abonamentu, biletu 
opłaty duplikatu nie wydaje się, jak i nie zwraca się kosz-
tów niewykorzystanego czasu parkowania. 

Rozdział 3 
Sankcje za niewła ściwe parkowanie w SPP 

§ 13. Za parkowanie niewłaściwe na MP w SPP  
uwaŜa się: 

1) parkowanie bez wniesienia opłaty za czas parkowa-
nia, 

2) parkowanie niezgodne z Prawem o ruchu drogowym. 

§ 14. 1. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie po-
jazdu na MP w SPP pobiera się opłatę dodatkową w wy-
sokości 50,00 zł. 

2. Opłatę dodatkową pobiera się w przypadku stwier-
dzenia, Ŝe w pojeździe nie wyłoŜono waŜnego biletu opła-
ty, abonamentu lub dokumentu uprawniającego do parko-
wania na MP w SPP bez opłaty. 

3. Opłatę dodatkową pobiera się równieŜ za przekro-
czenie czasu opłaconego parkowania, z zastrzeŜeniem 
§ 15 pkt 1. 

4. Zawiadomienie o nałoŜeniu opłaty dodatkowej wy-
stawia kontroler SPP i umieszcza je za wycieraczką sa-
mochodu. Zaginięcie zawiadomienia nie zwalnia uŜytkow-
nika pojazdu od odpowiedzialności, ani od obowiązku 
uiszczenia opłaty dodatkowej i poniesienia kosztów postę-
powania windykacyjnego, a takŜe nie uprawnia do uisz-
czenia opłaty dodatkowej według ust. 5. 

5. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w dniu 
wystawienia zawiadomienia lub w najbliŜszym dniu robo-
czym po tym dniu opłatę dodatkową pobiera się w wyso-
kości 25,00 zł. 

§ 15. Opłata dodatkowa podlega anulowaniu w przy-
padku: 

1) po przekroczeniu czasu opłaconego parkowania – 
uiszczenia w biurze SPP opłaty według obowiązują-
cej taryfy, za okres nieopłaconego parkowania liczo-
ny w pełnych godzinach. Opłatę naleŜy dokonać w 
dniu wystawienia zawiadomienia lub w najbliŜszym 
dniu roboczym po tym dniu. 

2) okazania waŜnego abonamentu, 

3) okazana waŜnej karty parkingowej, w sytuacji par-
kowania pojazdu na wyznaczonym w tym celu miej-
scu, 

4) wystawienia w danym dniu kolejnego zawiadomienia 
o nałoŜeniu opłaty dodatkowej. 
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Rozdział 4 
Kontrola czasu parkowania pojazdów  

§ 16. Do kontroli wnoszenia opłaty za czas parkowania 
pojazdu w SPP upowaŜnieni są: 

1) pracownicy BSPP - kontrolerzy SPP, 

2) pracownicy Zarządu Dróg w Elblągu.  

§ 17. Kontroler SPP lub pracownik Zarządu Dróg w El-
blągu ma obowiązek posiadać identyfikator umieszczony 
w widocznym miejscu. 

§ 18. Kontroler SPP lub pracownik Zarządu Dróg mają 
prawo do: 

1) kontrolowania wnoszenia opłat za czas parkowania 
pojazdów, 

2) sprawdzania waŜności biletów opłaty, 

3) sprawdzania waŜności abonamentów, 

4) sprawdzanie uprawnień do korzystania z zerowej 
stawki opłat, 

5) wystawiania zawiadomienia o nałoŜeniu opłaty do-
datkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie po-
jazdu lub parkowanie ponad opłacony czas. 

 
 

211 
UCHWAŁA Nr XII/250/03 

Rady Miejskiej w Elbl ągu 

z dnia 30 grudnia 2003 r. 

 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zaj ęcie pasa drogowego na cele niezwi ązane z budow ą, przebudow ą, remontem, 

utrzymaniem i ochron ą dróg publicznych w granicach administracyjnych mia sta Elbl ąga. 

 
Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, 
poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, 
poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 
984, Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 
poz. 721, Nr 200, poz. 1953) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z 

budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną 
dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta 

Elbląga ustala się stawki opłat, których wysokość określa 
załącznik Nr 1 do Uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi 

Miasta Elbląga. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Nowak 

 
 

Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XII/250/03 
Rady Miejskiej w Elblągu 
z dnia 30 grudnia 2003 r. 
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212 
UCHWAŁA Nr XIV/78/03 

Rady Miasta w Górowie Iławeckim 
z dnia 30 grudnia 2003 r. 

 
w sprawie zmian do uchwały Nr XXX/215/01 Rady Miasta w  Górowie Iławeckim z dnia 22 czerwca 2001 roku  

w sprawie okre ślenia zasad gospodarki nieruchomo ściami.  
 

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 28, art. 37 ust. 1, art. 
40, art. 67 ust. 2 i art. 68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 
2000 r. Nr 46, poz. 543) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. 
a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm,) Rada Miasta w Górowie Iławeckim uchwala, co na-
stępuje: 

 
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXX/215/03 Ra-

dy Miejskiej w Górowie Iławeckim z dnia 22 czerwca 2001 
roku wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w § 18 pkt 2 dodaje się lit. a, która otrzymuje brzmie-
nie: 
„jeŜeli nie są dłuŜnikami gminy z tytułu najmu lokalu”. 

2)  § 19 otrzymuje brzmienie: 
„Przy bezprzetargowej sprzedaŜy lokali mieszkal-
nych obowiązują dwie formy zbycia: 

1) za jednorazową spłatą i jeŜeli nabywca zrzeka się 
ewentualnych roszczeń z tytułu waloryzacji wnie-
sionej kaucji gwarancyjnej – przysługuje bonifikata 
w wysokości 95 % ceny zbywanego lokalu, 

2) w systemie ratalnym oraz jeŜeli nabywca nie zrze-
ka się ewentualnych roszczeń przysługujących mu 
z tytułu wniesionej kaucji gwarancyjnej - przysługu-
je bonifikata w wysokości 70% ceny zbywanego lo-
kalu, w którym cena lokalu moŜe być rozłoŜona: 

a) do 5 rat rocznych - przy oprocentowaniu niespła-
conej kwoty w wysokości 50 % stopy procentowej 

równej stopie redyskonta weksli stosowanej 
przez Narodowy Bank Polski, 

b) do 10 rat rocznych - przy oprocentowaniu nie-
spłaconej kwoty w wysokości 100 % stopy pro-
centowej równej stopie redyskonta weksli stoso-
wanej przez Narodowy Bank Polski, 

c) wysokość pierwszej raty wynosi 30 % ceny lokalu 
po zastosowaniu zniŜki, 

3) ratalna sprzedaŜ lokali mieszkalnych odbywa się 
wraz z oddaniem za jednorazową opłatą części 
nieruchomości gruntowej niezbędnej do racjonal-
nego korzystania z budynku. 

4) kombatantom niezaleŜnie od bonifikaty, o której 
mowa w punktach 1 i 2 oraz niezaleŜnie od sposo-
bu zapłaty przysługuje bonifikata w wysokości 10 
% pozostałej kwoty.”* 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta Górowo Iławeckie. 
 
§ 3. Do spraw wszczętych i nie zakończonych przed 

wejściem w Ŝycie tej uchwały stosuje się przepisy niniej-
szej uchwały. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko–Mazurskiego. 
 

Wiceprzewodniczący Rady 
Bohdan Tchórz

_______________ 
* Wojewoda Warmi ńsko-Mazurski stwierdził niewa Ŝność 
  -rozstrzygni ęcie nadzorcze PN.0911-14/04 z dnia 19 stycznia 2004  r. 
 
 
 
 
 

213 
UCHWAŁA Nr XIII/85/03 

Rady Miejskiej w Pasł ęku 

z dnia 30 grudnia 2003 r. 

 

w sprawie obni Ŝenia wysoko ści wska źników pocentowych stanowi ących podstaw ę do ustalenia  

wysoko ści dodatku mieszkaniowego. 

 
Na podstawie art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 

2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 
roku Nr 71 poz. 734) oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 13 
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu tery-
torialnego /Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966/ Rada Miej-
ska w Pasłęku uchwala, co następuje: 

 
§ 1. ObniŜa się wysokość wskaźnika procentowego 

stanowiącego podstawę do ustalenia wysokości dodatku 
mieszkaniowego do 50% wydatków przypadających na 
normatywna powierzchnie lokalu mieszkalnego lub do 

50% faktycznych wydatków ponoszonych za ten lokal, 
jeŜeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa 
normatywnej powierzchni. 

 
§ 2. Uchwala wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od da-

ty ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Woiewództwa War-
mińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku 
Stanisław Paździor 
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214 
ZARZĄDZENIE Nr 2 

Dyrektora Urz ędu Morskiego w Gdyni 

z dnia 21 stycznia 2004 r. 

 

w sprawie ogłoszenia granic pasa technicznego morsk ich wód wewn ętrznych od strony l ądu  

na terenie Miasta Sopotu. 

 
Na podstawie art. 47 w związku z art. 36 ust 5 ustawy 

z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypo-
spolitej Polskiej i administracji morskiej (j. t. Dz. U. z 2003 
r. Nr 153, poz. 1502, Nr 170, poz. 1652) oraz rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r. w spra-
wie określenia minimalnej i maksymalnej szerokości pasa 
technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich 
granic (Dz. U. Nr 89, poz. 820), zarządza się co następuje: 

 
§ 1. Określa się granice pasa technicznego na terenie 

Miasta Sopotu (woj. pomorskie, obwód Sobieszewo) po-
przez ogłoszenie numerów ewidencyjnych działek wcho-
dzących w skład pasa technicznego (stan ewidencyjny 
działek wewnątrz pasa technicznego na dzień 10 września 
2003 r.): 
Miasto: Sopot 
- Ark. Mapy 4 - działki: 2/1, 3/1, 4/1; 
- Ark. Mapy 5 - działki: 8/3, 8/4; 
- Ark. Mapy 14 - działki: 12/1, 31/1; 
- Ark. Mapy 15- działki: 10/3, 10/4; 

- Ark. Mapy 24 - działki: 1/4, 1/5, 1/6, 1/7; 
- Ark. Mapy 25 - działki: 23/1, 160/1; 
- Ark. Mapy 32 - działki: 96/1, 96/2; 
- Ark. Mapy 33 - działki: 1/2,,2/1, 3/3, 3/5, 3/6, 3/7; 
- Ark. Mapy 43 - działka: 1/1; 
- Ark. Mapy 44 - działka: 3/8. 
 

§ 2. Materiały kartograficzne z naniesioną granicą pa-
sa technicznego i dane geodezyjne znajdują się we wła-
ściwym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej oraz w archiwum geodezyjnym Urzędu Morskiego 
w Gdyni. 

 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dziennikach Urzędowych województwa 
Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego. 

 
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni 
Igor Jagniszczak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


