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224 
UCHWAŁA Nr XIV/182/03 

Rady Miejskiej w Nidzicy 

z dnia 18 grudnia 2003 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego cz. miasta Nidzica w rejonie  

ulic Rataja, Ko ściuszki, 3-go Maja i Kraszewskiego. 

 
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 oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 
558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 26 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, 
poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 
109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, 
poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 
1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25 poz. 253, nr 113 
poz. 984 i Nr 130 poz. 1112) w związku z art. 85 ust. 2 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
z 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717) Rada Miejska 
w Nidzicy uchwala, co nast ępuje: 
 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego cz. miasta Nidzica w rejonie ulic Rataja, 
Kościuszki, 3-go Maja i Kraszewskiego w granicach 
oznaczonych na rysunku planu (zał. nr 1) zgodnych z 
uchwałą intencyjną Rady miejskiej w Nidzicy  
Nr XLIII/429/02 z dnia 7 lutego 2002 r.  

 
2. Plan składa się z następujących elementów 

podlegających uchwaleniu i opublikowaniu: 
 

1) ustaleń, stanowiących treść niniejszej uchwały 
 
2) rysunku planu w skali 1: 500, który stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały; 
 
3) rysunek do publikacji został zmniejszony. 

 
3. Do niniejszego planu dołącza się prognozę 

oddziaływania na środowisko przyrodnicze, stanowiącą 
załącznik nr 2 - niepublikowany. 

 
§ 2. Stawka procentowa słuŜąca naliczeniu opłaty, o 

której mowa w art. 36 ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym, została ustalona w wysokości 0 % 
(słownie zero procent). 

 
§ 3. 1. Przedmiotem ustaleń planu są: 
 

1) tereny istniejących i projektowanych garaŜy; 
 
2) tereny projektowanych ulic o znaczeniu 

ogólnomiejskim; 
 
3) tereny istniejącej zabudowy mieszkalno-usługowej; 
 
4) tereny istniejących ogródków działkowych i zieleni; 
 
5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej; 
 
6) warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu. 
 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się 

przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych 
wypadkach określa się przeznaczenie dopuszczalne oraz 
warunki jego dopuszczenia. 

 
3. Przeznaczenie podstawowe odnosi się do 

wszystkich elementów zagospodarowania niezbędnych do 
pełnienia ustalonej funkcji. 

 
§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 

planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
 

1) linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznaczeniu 
lub róŜnych zasadach zagospodarowania, ściśle 
określone; 

 
2) projektowana oś ulicy klasy zbiorczej; 
 
3) linie wewnętrznego podziału; 
 
4) obowiązująca linia zabudowy; 
 
5) granica zabudowy; 
 
6) granica strefy B ochrony konserwatorskiej; 
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7) budynki adaptowane; 
 
8) budynki przeznaczone do rozbiórki; 
 
9) budynki posiadające walory kulturowe, objęte 

ochroną konserwatorską; 
 
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 

planu są postulatem i mogą być zmieniane na 
następujących warunkach: 

 
1) układ jezdni oraz rozwiązania skrzyŜowań mogą 

podlegać zmianom pod warunkiem zachowania 
miejsc włączeń oraz oznaczonych na rysunku planu 
wjazdów przy zachowaniu ustalonej szerokości w 
liniach rozgraniczających i przebiegu osi ulicy klasy 
zbiorczej, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 

 
2) linie rozgraniczające oznaczone jako orientacyjne, 

które rozgraniczają teren ulicy klasy zbiorczej dzielą 
ten teren na etapy realizacji i mogą być korygowane 
w projektach budowlanych; 

 
3) linie rozgraniczające oznaczone jako orientacyjne, 

które rozgraniczają tereny o jednorodnej funkcji 
wrysowane na granicy terenu objętego planem są 
liniami teoretycznymi. 

 
4) linie rozgraniczające oznaczone jako orientacyjne, 

które rozgraniczają teren ciągu pieszego od terenu 
przeznaczonego pod zabudowę mieszkalno – 
usługową mogą być korygowane w zaleŜności od 
moŜliwości terenowych. 

 
§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały 

jest mowa o: 
 

1) planie  - naleŜy przez to rozumieć ustalenia planu, o 
których mowa w §1, o ile z treści przepisu nie wynika 
inaczej; 

 
2) uchwale  - naleŜy przez to rozumieć niniejszą 

Uchwałę Rady Miejskiej w Nidzicy, o ile z treści 
przepisu nie wynika inaczej; 

 
3) rysunku planu  - naleŜy przez to rozumieć rysunek 

planu na mapie w skali 1:500, stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały; 

 
4) przeznaczeniu podstawowym  - naleŜy przez to 

rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przewaŜać na danym terenie wyznaczonym liniami 
rozgraniczającymi; 

 
5) przeznaczeniu dopuszczalnym  - naleŜy przez to 

rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niŜ 
podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają 
przeznaczenie podstawowe; 

 
6) budynku adaptowanym  - naleŜy przez to rozumieć 

budynek istniejący do zachowania. Budynki 
adaptowane mogą podlegać rozbiórce, odbudowie, 
przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i 
modernizacji łącznie ze zmianą funkcji na zgodną z 
podstawowym lub dopuszczalnym przeznaczeniem 
terenu, z zastrzeŜeniem warunków zawartych w § 9 i 
zachowaniem zasad kształtowania zabudowy 
zawartych w § 10 oraz ustaleniach dla danego 
terenu; w stosunku do budynków adaptowanych 

znajdujących się w pierzei ulicy nie dopuszcza się 
rozbudowy kondygnacji parteru w kierunku ulicy; 

 
7) budynki przeznaczone do rozbiórki – naleŜy przez 

to rozumieć budynki, które nie są adaptowane i nie 
mają do nich zastosowania ustalenia zawarte w pkt 6; 

 
8) granicy zabudowy – naleŜy przez to rozumieć teren 

na którym moŜna sytuować budynki, bez 
konieczności zabudowy całego terenu; granicę 
zabudowy naleŜy traktować jako nieprzekraczalną; 
odnosi się ona do pierwszej kondygnacji nadziemnej 
budynku; 

 
9) obowi ązującej linii zabudowy -  naleŜy przez to 

rozumieć linię, na której naleŜy sytuować całą 
długość rzutu odpowiedniej elewacji budynku i 
odnosi się do pierwszej kondygnacji nadziemnej 
(parter). Nie wyklucza to stosowania wnęk i pilastrów 
o głębokości (grubości) nie większej niŜ 15 cm z 
warunkiem, Ŝe Ŝaden z elementów elewacji nie 
przekracza obowiązującej linii zabudowy. 

 
§ 6. W rozwiązaniach komunikacji ustala się jako 

obowiązujące: 
 

1) klasyfikacja funkcjonalno - techniczna ulic; 
 
2) przebieg i szerokość w liniach rozgraniczających; 
 
3) zabezpieczenie potrzeb parkingowych w obrysie 

działki przeznaczonej pod inwestycję; Ilość miejsc 
parkingowych programować w odniesieniu do: 
powierzchni uŜytkowej (handel), miejsc 
konsumpcyjnych (gastronomia), ilości zatrudnionych 
(biura), uŜytkowników jednorazowych (wystawy, 
urządzenia sportowe); 

 
4) sytuowanie miejsc dla samochodów mieszkańców 

bądź właścicieli obiektów w granicach działki 
przeznaczonej pod inwestycje w formie garaŜy 
wbudowanych lub miejsc postojowych; 

 
5) w odniesieniu do obiektów adaptowanych ustalenia 

zawarte w pkt 3 i 4 naleŜy stosować w miarę 
moŜliwości terenowych; 

 
6) zarezerwowanie pasa do układania urządzeń 

telekomunikacyjnych przy budowie nowych lub 
przebudowie istniejących ulic; 

 
7) w przypadku przebudowy i modernizacji ulic i 

podjazdów przewidzieć wymianę zuŜytych urządzeń 
infrastruktury technicznej w porozumieniu z 
dysponentem sieci.  

 
§ 7. W zakresie infrastruktury technicznej ustala się 

jako obowiązujące: 
 

1) adaptuje się istniejące sieci infrastruktury 
technicznej; 

 
2) nakaz podłączenia wszystkich obiektów do miejskiej 

sieci kanalizacji sanitarnej; 
 
3) odprowadzenie wód opadowych z modernizowanych 

i projektowanych ulic, parkingów i placów 
utwardzonych do miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej; 
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4) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej;  
 
5) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących 

źródeł; 
 
6) zaopatrzenie w ciepło z istniejących ciepłowni lub 

źródeł indywidualnych; 
 
7) ustala się generalną zasadę prowadzenia sieci 

infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających 
tereny publiczne, od której w uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się odstępstwa; 

 
8) przyłącza elektroenergetyczne wyłącznie kablowe; 
 
9) uzyskanie warunków technicznych od dysponentów 

sieci. 
 

§ 8. W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego 
ustala się jako obowiązujące: 

 
1) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku naleŜy 

przyjąć jak dla zabudowy mieszkaniowej, stosownie 
do przepisów szczegółowych; 

 
2) zakaz stosowania ŜuŜla piecowego do utwardzania 

dróg, placów i przejść pieszych;  
 
§ 9. W zakresie ochrony dóbr kultury ustala się jako 

obowiązujące: 
 

1) uzgadnianie projektu zagospodarowania terenu 
(działki) odnoszących się do terenów połoŜonych w 
strefie „B” ochrony konserwatorskiej z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków; 

 
2) uzgadnianie z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków wszelkich zamierzeń inwestycyjnych 
(rozbudowa, odbudowa, przebudowa, nadbudowa i 
modernizacja) dotyczących budynków oznaczonych 
na rysunku planu jako budynki posiadające walory 
kulturowe objęte ochroną konserwatorską.  

 
§ 10. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się 

jako obowiązujące: 
 

1) indywidualne projektowanie budynków w nawiązaniu 
do historycznej zabudowy danego rejonu w strefie 
„B” ochrony konserwatorskiej; 

 
2) nakaz stosowania dachów stromych o kącie 

nachylenia połaci 350 ÷ 450 krytych dachówką 
ceramiczną lub materiałem o zbliŜonych walorach 
estetycznych w kolorze ciemnoczerwonym o ile 
ustalenia dla poszczególnych terenów nie stanowią 
inaczej; 

 
3) poziom posadowienia parteru obiektów nowych o 

funkcji usługowej naleŜy przyjmować z 
uwzględnieniem wymagań osób niepełnosprawnych 
– bez stosowania specjalnych urządzeń 
technicznych słuŜących pokonaniu zmiany poziomu;  

 
4) budynki garaŜowe parterowe z płaskim dachem, 

murowane; boksy garaŜowe stanowiące jeden 
zespół muszą mieć jednakową wysokość i kolor oraz 
być wykonane w jednej technologii. 

 
 
 

Rozdział II 
Przepisy szczegółowe, dotycz ące poszczególnych 

terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj ącymi. 
 
§ 11. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 

planu symbolem MU-1 o podstawowym przeznaczeniu 
pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. 

 
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 
 

1) teren połoŜony w strefie B ochrony konserwatorskiej, 
obowiązują ustalenia zawarte w § 9 pkt 1; 

 
2) adaptuje się istniejące budynki i funkcje; zakres 

moŜliwych przekształceń wg § 5 pkt 6; 
 
3) maksymalna wysokość nowych budynków 3 

kondygnacje; 
 
4) w zakresie kształtowania zabudowy obowiązują 

ustalenia zawarte w § 10 uchwały; 
 
5) istniejące budynki usytuowane w pierzei ulicy 

Kościuszki objęte są ochroną konserwatorską, 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 
obowiązują ustalenia zawarte w § 9 pkt 2; 

 
6) nowy budynek w pierzei ulicy Kościuszki naleŜy 

sytuować na obowiązującej linii zabudowy i musi on 
się stykać ze ścianą istniejącego budynku; gabaryty 
projektowanego budynku, forma dachu wystrój 
elewacji muszą nawiązywać do budynków 
sąsiednich zlokalizowanych na tej samej działce w 
pierzei ulicy; 

 
7) obsługa komunikacyjna istniejącym wjazdem z ulicy 

Kościuszki; 
 
8) zakaz lokalizacji obiektów uciąŜliwych i 

wymagających raportu oddziaływania na środowisko 
 
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się: 
 

1) niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej; 
 
2) nieuciąŜliwa działalność gospodarcza i usługowa; 
 
3) budynki garaŜowe i gospodarcze niezbędne dla 

pełnienia funkcji podstawowej. 
 
§ 12. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 

planu symbolem MU-2 o podstawowym przeznaczeniu 
pod zabudowę mieszkalno-usługową. 

 
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 
 

1) teren połoŜony w strefie B ochrony konserwatorskiej, 
obowiązują ustalenia zawarte w § 9 pkt 1; 

 
2) adaptuje się istniejące budynki i funkcje; zakres 

moŜliwych przekształceń wg § 5 pkt 6; 
 
3) budynki połoŜone częściowo na terenie 

przeznaczonym pod ulicę zbiorczą adaptuje się do 
czasu realizacji tej ulicy w docelowych parametrach; 

 
4) maksymalna wysokość zabudowy 3 kondygnacje; 
 
5) w zakresie kształtowania zabudowy obowiązują 

ustalenia zawarte w § 10 uchwały; 
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6) istniejące budynki usytuowane w pierzei ulicy 

Kościuszki objęte są ochroną konserwatorską, 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 
obowiązują ustalenia zawarte w § 9 pkt 2; 

 
7) nie ustala się obowiązującej linii zabudowy i granicy 

zabudowy; odległości od granicy działki i zabudowy 
naleŜy przyjmować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczegółowymi; 

 
8) obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej 

oznaczonej na rysunku planu symbolem Kw-2 oraz 
przez teren KS-1; 

 
9) zakaz lokalizacji obiektów uciąŜliwych i 

wymagających raportu oddziaływania na środowisko. 
 
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się: 
 

1) niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej; 
 
2) nieuciąŜliwa działalność gospodarcza i usługowa; 
 
3) budynki garaŜowe i gospodarcze niezbędne dla 

pełnienia funkcji podstawowej 
 

§ 13. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem MW o podstawowym przeznaczeniu pod 
zabudowę mieszkalno-usługową. 

 
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 
 

1) teren stanowi część istniejącego osiedla zabudowy 
wielorodzinnej; 

 
2) adaptuje się istniejące budynki i funkcje; zakres 

moŜliwych przekształceń wg § 5 pkt 6; 
 
3) zakaz lokalizacji obiektów uciąŜliwych i 

wymagających raportu oddziaływania na środowisko 
 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się: 
 
1) niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej; 
 
2) nieuciąŜliwa działalność gospodarcza i usługowa. 
 

§ 14. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem U o podstawowym przeznaczeniu pod 
zabudowę usługową. 

 
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 
 

1) teren połoŜony w strefie B ochrony konserwatorskiej, 
obowiązują ustalenia zawarte w § 9 pkt 1; 

 
2) adaptuje się istniejący budynek i funkcje; zakres 

moŜliwych przekształceń wg § 5 pkt 6; 
 
3) istniejący budynek objęty jest ochroną 

konserwatorską, zgodnie z oznaczeniami na rysunku 
planu; obowiązują ustalenia zawarte w § 9 pkt 2; 

 
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się: 
 

1) niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej. 
  

§ 15. 1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem ZN o podstawowym przeznaczeniu pod 
zieleń urządzoną. 

 
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się: 
 

1) istniejące obiekty garaŜowe do likwidacji; 
 
2) zakaz zabudowy 
 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się: 
 

1) niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej. 
 
§ 16. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 

planu symbolem EC o podstawowym przeznaczeniu pod 
kotłownię 

 
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 
 

1) adaptuje się istniejący obiekt i funkcje; 
 
2) moŜliwa jest rozbudowa kotłowni bez powiększania 

działki. 
 
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się: 
 

1) niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej. 
 
§ 17. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem TE przeznaczony pod istniejąca stacje 
transformatorową adaptowaną. 

 
§ 18. 1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolem Z o podstawowym przeznaczeniu pod 
zieleń urządzoną. 

 
2. Dla poszczególnych terenów, o których mowa w 

ust. 1 ustala się: 
 

ZP-1 - Adaptuje się istniejące ogrody.  
Zakaz zabudowy.  
Docelowo teren urządzić jako zieleń 
parkową ogólnomiejską. 
 

ZP-2 - Adaptuje się istniejące ogrody działkowe 
wraz z istniejącymi obiektami 
budowlanymi. Zakres moŜliwych zmian 
wg § 5 pkt6. 
Zakaz wznoszenia nowych obiektów 
budowlanych. 
Docelowo teren urządzić jako zieleń 
parkową ogólnomiejską. 

 
§ 19. 1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolem KZ o podstawowym przeznaczeniu pod 
ulicę klasy zbiorczej. 

 
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 

 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 25,00 m; 
 
2) szerokość jezdni 7,00 m. 

 
3. Ponadto dla poszczególnych terenów, o których 

mowa w ust. 1 ustala się: 
 

1KZ 
  

- Teren przewidziany pod realizacje w 
pierwszym etapie ulicy w 
parametrach dojazdowej. Na tym 
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etapie naleŜy wykonać jezdnię, której 
oś będzie miała przebieg docelowy, 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku 
planu. 

 
2KZ - Teren przewidziany pod drugi etap 

realizacji ulicy w parametrach ulicy 
klasy zbiorczej. Adaptuje się 
istniejące budynki, zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu, do 
czasu realizacji tej ulicy w 
parametrach docelowych. Istniejące 
boksy garaŜowe przeznacza się do 
rozbiórki, zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku planu. Zakaz wznoszenia 
nowych budynków za wyjątkiem 
budynków dla których wydano waŜne 
decyzje administracyjne. 

 
3KZ - Rezerwa terenu pod ulicę klasy 

zbiorczej. Do czasu 
zagospodarowania zgodnie z 
przeznaczeniem teren uŜytkować w 
sposób dotychczasowy. Zakaz 
wznoszenia nowych budynków. 
 

3KZ +Kx - Rezerwa terenu pod ulicę klasy 
zbiorczej. Do czasu 
zagospodarowania zgodnie z 
przeznaczeniem teren 
zagospodarować jako ciąg pieszy 
ogólnodostępny o szerokości w 
liniach rozgraniczających 6.00 m. 

 
§ 20. 1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolem Kw o podstawowym przeznaczeniu pod 
ulice wewnętrzne. 

 
2. Dla poszczególnych terenów, o których mowa w 

ust. 1 ustala się: 
 

Kw-1 - Istniejąca ulica wewnętrzna 
adaptowana. 
 

Kw-2 - Ulica wewnętrzna o szerokości w liniach 
rozgraniczających 5,00 m, popro-
wadzona śladem istniejącego wjazdu na 
posesję, projektowana dla obsługi 
terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami U i MU-2. 

 
§ 21. 1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolem Kx o podstawowym przeznaczeniu pod 
ciągi piesze z zielenią towarzyszącą. 

 
2. Dla poszczególnych terenów, o których mowa w 

ust. 1 ustala się: 
 

Kx-1 - Projektowany ciąg pieszy ogólnodostępny 
szerokości 6,00 m. 

 
Kx-2 - Projektowany ciąg pieszy ogólnodostępny 

szerokości 1,50 m. Dopuszcza się lokalne 
zwęŜenie w zaleŜności od warunków 
terenowych. 
 

 
§ 22. 1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolem Ks o podstawowym przeznaczeniu pod 
garaŜe. 

 
2. Dla poszczególnych terenów, o których mowa w 

ust. 1 ustala się: 
 

KS-1 - Adaptuje się istniejące garaŜe, zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu. Zasady 
kształtowania nowych garaŜy wg. § 10  
pkt 4. 
Szczegółowa lokalizacja nowych boksów 
garaŜowych pokazana na rysunku planu 
nie jest elementem obowiązującym. Układ 
garaŜy moŜe być zmieniony jeŜeli projekt 
zagospodarowania terenu będzie 
obejmował cały teren wyznaczony liniami 
rozgraniczającymi. 
 

KS-2 - Adaptuje się istniejące garaŜe, zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu. Zakaz 
wznoszenia nowych boksów garaŜowych. 
 

KS-3 - Adaptuje się istniejące garaŜe, zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu. Zasady 
kształtowania nowych garaŜy wg. § 10  
pkt 4. 
 

 
ROZDZIAŁ III 

Przepisy ko ńcowe 
 

§ 23. Tracą moc ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica 
zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 11 Wojewody 
Olsztyńskiego z dnia 17 lutego 1975 r. i ogłoszonego w 
Dzienniku Urzędowym WRN nr 2 poz. 10 z 1975 r., ze 
zmianami, odnoszące się do terenu objętego niniejszym 
planem.  

 
§ 24. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi 

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

daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Zdzisław Napiórkowski
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UCHWAŁA Nr XV/80/03 

Rady Gminy w Ostródzie 

z dnia 19 grudnia 2003 r. 

 

zmieniaj ąca uchwał ę Rady Gminy w Ostródzie w sprawie zasad wynajmowani a lokali wchodz ących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy Ostróda.  

 

 Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu 
cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733 z późniejszymi 
zmianami) uchwala się co następuje: 
 
 § 1. W uchwale Nr VI/25/03 Rady Gminy w Ostródzie z 
dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy Ostróda po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: "§ 4 a 
Wójt Gminy z mieszkaniowego zasobu Gminy Ostróda 
wydziela część lokali, które przeznacza się na wynajem 

jako lokale socjalne". 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Ostróda. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Roman Nowakowski 

 
 
 
 
 
 

226 
UCHWAŁA Nr XIV/75/03 

Rady Powiatu w Nidzicy  

 z dnia 29 grudnia 2003 r. 

 

w sprawie ustalenia dla dróg powiatowych stawek opł at za zajęcie 1 m² pasa drogowego  

na terenie Powiatu Nidzickiego. 

 
Na podstawie art. 12 pkt 7 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001r nr 142 poz. 1592 z 
późniejszymi zmianami) i art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 
marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. nr 
71 poz. 838 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu 
uchwala co następuje: 

 
§ 1. Ustala się stawkę opłaty w wysokości 8,0 zł za 

kaŜdy dzień zajęcia 1 m² jezdni i ci ągu pieszego w 
związku z prowadzeniem robót w pasie drogowym. 

 
§ 2. Ustala się stawkę opłaty w wysokości 2,0 zł za 

kaŜdy dzień zajęcia 1 m² pobocza i pasa zieleni w 
związku z prowadzeniem robót w pasie drogowym. 

 
§ 3. Ustala się roczną stawkę opłaty w wysokości 50,0 

zł za zajęcie 1 m² pasa drogowego przez umieszczenie w 
nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z 

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego. 

 
§ 4. Ustala się stawkę opłaty za zajęcie 1 m² pasa 

drogowego przez umieszczenie w nim: 
 

1)  obiektów budowlanych w wysokości: 0,20 zł/ 
dzień/m²;  

 
2)  reklam w wysokości:   1,50 zł/ dzień/m². 

 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się zarządcy dróg 

powiatowych Zarządowi Powiatu. 
 
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko–Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Tadeusz Miller 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 14   Poz.  236 
 

- 562 -

227 
UCHWAŁA Nr XIV/76/03 

Rady Powiatu w Nidzicy 

z dnia 29 grudnia 2003 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/37/03 z dnia 23 kwie tnia 2003 roku 

w sprawie ograniczenia lub zakazu u Ŝywania jednostek pływaj ących na wybranych akwenach wodnych Powiatu 

Nidzickiego. 

 
Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 42 ust. 1 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. 
zm.), art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zm.), oraz § 6 rozporządzenia Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 
maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436) Rada Powiatu w 
Nidzicy uchwala, co następuje: 

 
§ 1. W Uchwale Radu Powiatu Nr VII/37/03 z dnia 23 

kwietnia 2003 roku w sprawie ograniczenia lub zakazu 
uŜywania jednostek pływających na wybranych akwenach 
wodnych Powiatu Nidzickiego po § 1 dodaje się § 1a w 

brzmieniu: „ § 1a. Na wodach objętych ochroną z mocy 
ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 i Nr 100, poz. 1085, Nr 
110, poz. 1189, Nr 145, poz. 1623, Dz. U. z 2002 r. Nr 
130, poz. 112, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) 
dodatkowo obowiązują rygory przewidziane w aktach o 
powołaniu i funkcjonowaniu form ochrony. 

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

daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Tadeusz Miller 

 
 
 
 
 

228 
UCHWAŁA Nr X/147/03 

Rady Miejskiej w Mikołajkach 

z dnia 30 grudnia 2003 r. 

 

w sprawie okre ślenia górnej stawki opłat za usuwanie i unieszkodli wianie odpadów stałych. 

 
Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 
558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806/ oraz art. 6 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach / Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z 
późn. zm.: z 1997 r. Dz. U. Nr 121 poz. 770, Nr 60 poz. 
369; z2000 r. Nr 22 poz. 272; z2001 r. Nr 100 poz. 1085, 
Nr 154 poz. 1800; z 2002 r. Nr 113 poz. 984; z 2003 r. Nr 
7 poz. 78/ Rada Miejska w Mikołajkach uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. Podmiotom gospodarczym, zajmującym się 

wywozem nieczystości stałych ustala się maksymalne 
stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów w 
wysokościach: 
 

-  za 1 m3 wywozu nieczystości stałych z kontenera  
KP – 7     15,14 zł. 

 

-  za 1 m3 wywozu nieczystości stałych z pojemników 
POK – 11     20,81 zł. 

 
-  za 1 m3 wywozu nieczystości stałych z pojemników 

SM -110     34,24 zł. 
 
-  za utylizację 1 m3 nieczystości na wysypisku 10,11 zł. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta Mikołajki. 
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/38/2000 Rady Miejskiej 

w Mikołajkach z dnia 13 lipca 2000 r. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega 
ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Sławomir Gawliński 
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UCHWAŁA Nr XIX/136/03 

Rady Miejskiej w W ęgorzewie 

z dnia 30 grudnia 2003 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej –  

Sztynort Du Ŝy I, gmina W ęgorzewo. 

 
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o 

zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 
Nr 15 z 1999 r., poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 
1279, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 
120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 
100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 z 
2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 
1112) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 
2003r. Nr 80, poz. 717) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 
lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 
Nr 16, poz. 78 z późn. zmianami) – Rada Miejska 
w Węgorzewie uchwala, co następuje: 

 
Rozdział I 

Przepisy ogólne 
 
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej Sztynort 
I – gmina Węgorzewo, w granicach przedstawionych na 
rysunku planu w skali 1:1 000, stanowiącym załącznik 
graficzny do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny 

zorganizowanej działalności inwestycyjnej: 
 

1) tereny planowanej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu 
symbolem MN, 

 
2) tereny istniejących lasów i planowanych zadrzewień, 

oznaczone na rysunku planu symbolem RL, 
 
3)  teren drogi powiatowej, oznaczony na rysunku planu 

symbolem KP, 
 
4)  teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku 

planu symbolem KW, 
 
5) tereny rezerwowane na urządzenie wjazdów na 

teren osiedla, oznaczone symbolami KW1, KW2 , 
 
6) zasady obsługi oraz tereny urządzeń infrastruktury 

technicznej, 
 
7) zasady kształtowania zabudowy. 

 
2. Przedstawione na rysunku propozycje 

zagospodarowania mogą być zmienione na etapie 
wydania decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu. 

 
§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 

planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

 
1) granica terenu objętego planem, 
 
2) linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznaczeniu 

lub róŜnych zasadach zagospodarowania – ściśle 
określone, 

 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
 
4) klasyfikacja techniczno-funkcjonalna dróg. 

 
2. Następujące oznaczenia graficzne mogą 

podlegać zmianom na następujących warunkach 
 

1) oznaczenia liniowe infrastruktury technicznej 
oznaczają ich orientacyjny przebieg do uściślenia w 
projektach budowlanych, 

 
2) podział na działki - uściślić po dokładnym 

zinwentaryzowaniu urządzeń melioracyjnych, 
 
3) lokalizacja budynków – pokazano przykładowe 

zagospodarowanie terenu, które moŜe być 
zmieniane na etapie sporządzania projektu 
budowlanego. 

 
§ 4. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwały jest mowa o: 
 

1) planie – naleŜy przez to rozumieć ustalenia planu, o 
których mowa w § 1, o ile z treści przepisu nie 
wynika inaczej, 

 
2) uchwale – naleŜy przez to rozumieć niniejszą 

Uchwałę Rady Miejskiej w Węgorzewie, o ile z treści 
przepisu nie wynika inaczej, 

 
3) rysunku planu – naleŜy przez to rozumieć rysunek 

planu na mapie w skali 1:1 000, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

 
4) przeznaczeniu podstawowym – naleŜy przez to 

rozumieć takie przeznaczenie, które przewaŜa na 
danym obszarze wyznaczonym liniami 
rozgraniczającymi, 

 
5) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŜy przez to 

rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niŜ 
podstawowe, które uzupełniają, wzbogacają 
przeznaczenie podstawowe, 

 
6) terenie – naleŜy przez to rozumieć obszar o 

określonym przeznaczeniu podstawowym, 
wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi, 

 
7) usługach nieuciąŜliwych – naleŜy przez to rozumieć 

obiekty usługowe, w których działalność nie 
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powoduje stałej bądź okresowej uciąŜliwości dla 
obiektów przeznaczenia podstawowego, ewentualna 
uciąŜliwość lub szkodliwość dla środowiska nie moŜe 
wykraczać poza granice działki przeznaczonej pod 
lokalizację obiektu, a tym samym powodować 
konieczności ustanawiania strefy, 

 
8) liniach rozgraniczających – naleŜy przez to rozumieć 

linię dzielącą tereny o róŜnym przeznaczeniu lub 
róŜnym sposobie zagospodarowania; stosowane na 
rysunku planu linie przerywane określone jako 
orientacyjne, mogą być w niewielkim zakresie 
korygowane w trakcie przeprowadzania podziałów 
geodezyjnych oraz ustalania warunków zabudowy i 
zagospodarowania terenów; stosowane na rysunku 
linie ciągłe – wymagają w postępowaniu 
lokalizacyjnym ścisłego przestrzegania ustalonych 
granic, 

 
9) nieprzekraczalnej linii zabudowy naleŜy przez to 

rozumieć linię której nie wolno przekroczyć przez 
najdalej wysunięte elementy głównej bryły budynku, 
za wyjątkiem takich elementów jak: przedsionki, 
podesty, tarasy, balkony, schody wyrównawcze, 
pochylnie itp., 

 
10)  nachylenie połaci około 45 stopni oznacza 

nachylenie połaci dachowych zawarte w przedziale 
35 do 50 stopni. 

 
Rozdział II 

Przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem 
 
§ 5. 1. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

 
1) odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej z 

przesyłem ścieków do oczyszczalni w Sztynorcie, 
 
2) zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego, 
 
3) zasilanie w energię elektryczną: 
 

- przewiduje się, Ŝe zasilanie w energię elektryczną 
terenu objętego mpzp odbywać się będzie 
z projektowanej kontenerowej stacji 
transformatorowej Nr 1596 znajdującej się w 
odległości około 1100m od terenów objętych 
projektem. Poszczególne działki będą zasilane 
liniami napowietrznymi lub kablowymi 
wyprowadzonymi z projektowanej stacji 
transformatorowej z przyłączami napowietrznymi 
lub kablowymi. Ostateczna ilość stacji 
transformatorowych i typ linii nn zaleŜeć będzie od 
zapotrzebowania mocy przez właścicieli 
poszczególnych obiektów, 

 
- doprowadzenie energii elektrycznej do 

poszczególnych obiektów naleŜy realizować na 
podstawie warunków przyłączenia określonych 
przez ZEB S.A. Rejon Energetyczny GiŜycko, 

 
4) zaopatrzenie w ciepło ze źródeł na paliwo 

ekologiczne z zakazem wyposaŜania 
projektowanych obiektów w lokalne niskosprawne i 
zanieczyszczające środowisko kotłownie, 

 
5) usuwanie odpadów stałych – gromadzenie w małych 

kontenerach i wywoŜenie na gminne wysypisko lub 
na innych warunkach ustalonych przez władze 
gminne, 

 
6) łączność telefoniczna na warunkach operatora sieci, 

na pisemny wniosek Inwestora, 
 
7) dopuszcza się prowadzenie innych elementów 

uzbrojenia terenu w oparciu o obowiązujące przepisy 
bez konieczności wprowadzania zmian do planu, 

 
8) uzyskanie warunków technicznych od dysponentów 

sieci na etapie projektu budowlanego, 
 
9) proponowane trasy uzbrojenia naleŜy traktować jako 

orientacyjne. Trasy uzbrojenia mogą ulec zmianie na 
etapie realizacji projektu budowlanego, 

 
10)  w zakresie komunikacji obowiązują przebiegi i 

szerokość w liniach rozgraniczających. Zakaz 
stosowania ŜuŜla na drogach, ciągach pieszych 
i parkingach, 

 
11) w zakresie melioracji – w granicach planu znajdują 

się urządzenia melioracji szczegółowych tj. rowy 
i rurociągi drenarskie (oznaczone graficznie na 
rysunku planu), nakazuje się utrzymanie urządzeń 
melioracji szczegółowych zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami szczególnymi, 
wymagane bezwarunkowe szczegółowe uzgodnienie 
warunków z ZM i UW Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie, Rejonowym Oddziałem w 
GiŜycku na etapie opracowania planu 
realizacyjnego. 

 
§ 6. 1. W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego 

i krajobrazu, ustala się: 
 

1) na terenie objętym planem obowiązują ustalenia 
zawarte w Rozporządzeniu Nr 37 Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 lipca 2002 r. w 
sprawie wprowadzenia zakazów dotyczących 
obszarów chronionego krajobrazu na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj. 
Warm. Mazurskiego nr 87 z dnia 16 lipca 2002 r.), 

 
2) ochrona środowiska przed odpadami realizowana 

będzie w ramach rozwiązań technicznych 
przewidzianych dla całej gminy Węgorzewo, 

 
3) zakaz stosowania ŜuŜla piecowego do utwardzania 

dróg, 
 
4) zakazuje się wznoszenia wszelkich obiektów 

budowlanych, których forma jest obca architekturze 
regionalnej, 

 
5) wprowadza się zakaz wyrębu zadrzewień poza 

przypadkami uzasadnionymi, 
 
6) nakaz zachowania bezpiecznych odległości od 

drzew przy lokalizacji planowanych budynków, 
 
7) wprowadzanie zadrzewień z preferencją gatunków 

rodzimych. 
 
§ 7. 1. Ustalenia w zakresie zagospodarowania terenu 

i kształtowania zabudowy: 
 

1) ustala się obowiązującą zasadę, Ŝe wszelkie 
uciąŜliwości wynikające z uŜytkowania terenów lub 
budynków nie mogą przenikać granic własności lub 
uŜytkowania, 
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2) ustala się jako obowiązującą zasadę, Ŝe podstawą 

inspiracji do tworzenia architektury są cechy 
architektury regionalnej, 

 
3) wysokość projektowanych budynków – do dwóch 

kondygnacji łącznie z poddaszem uŜytkowym, 
 
4) dachy projektowanych budynków - dwuspadowe lub 

wielospadowe symetryczne, o nachyleniu połaci 
około 45 stopni, kryte dachówką ceramiczną, 
cementową lub materiałami dachówko-podobnymi w 
kolorze odcieniu czerwieni, trzciną lub gontem, 

 
5) ogrodzenia winny wtapiać się w krajobraz. Zaleca się 

ogrodzenia ukryte w zieleni np. Ŝywopłocie 
o wysokości nie wyŜszej niŜ 1,20 m. Zakazuje się 
ogrodzeń pełnych, z betonowych prefabrykatów oraz 
wpływających szkodliwie na walory krajobrazowe 
i widokowe terenu. 

 
Rozdział III 

Przepisy szczególne, dotyczące poszczególnych terenów 
wydzielonych liniami rozgraniczającymi 

 
§ 8. 1. Przepisy szczególne, dotyczące 

poszczególnych terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczającymi. 

 
MN -  tereny planowanej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolno stojącej lub bliźniaczej 
z dopuszczeniem usług nieuciąŜliwych. Na rysunku 
planu wskazano zasady podziału na działki 
budowlane i postulowane lokalizacje budynków. 
Przy lokalizacji budynków naleŜy uwzględniać 
bezpieczne odległości od istniejących drzew. Na 
kaŜdej działce lokalizuje się jeden obiekt o funkcji 
podstawowej. Funkcję gospodarczo-garaŜową 
naleŜy łączyć z podstawową bryłą budynku. 

 
RL - tereny istniejących lasów i projektowanych 

zadrzewień bez moŜliwości ich podziału na działki. 
Wycinka zieleni w celach pielęgnacyjnych i za 
zgodą odpowiednich organów. Preferuje się 
wprowadzanie gatunków rodzimych. 

 
KP - teren drogi powiatowej w liniach rozgraniczających 

min. 15m i nieprzekraczalnej linii zabudowy 
w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co 
najmniej 20m. 

 
KW - teren drogi wewnętrznej w liniach 

rozgraniczających – min. 10m i nieprzekraczalnej 

linii zabudowy w odległości min. 6m od linii 
rozgraniczającej drogi. Planowane prowadzenie 
infrastruktury technicznej przy zachowaniu 
wymagań przepisów szczególnych. 

 
KW1 i KW2  - tereny planowanych wjazdów na osiedle 

mieszkaniowe z moŜliwością realizacji portierni 
i miejsc postojowych dla samochodów. 

 
Rozdział IV 

Przepisy końcowe 
 
§ 9. Teren drogi wewnętrznej, oznaczony symbolem 

KW i tereny na urządzenie wjazdów KW1 i KW2 na 
osiedle mieszkaniowe oraz zewnętrzne sieci i urządzenie 
uzbrojenia terenów przeznaczonych pod zabudowę 
w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków 
nie stanowią zadań dla realizacji lokalnych celów 
publicznych w rozumieniu art. 3 ustawy 
o zagospodarowaniu przestrzennym i są finansowane ze 
środków inwestorów. 

 
§ 10. Przeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne 

PsIII o powierzchni 9,93ha na podstawie zgody Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi – decyzja nr GZ.tr.057-602/02 z 
dnia 2003.12.2 oraz na cele nierolnicze i nieleśne 0,01ha 
gruntów leśnych na podstawie zgody Wojewody 
Warmińsko Mazurskiego – decyzja nr RR-NR-6112/21/03 
z dnia 2003.12.10. 

 
§ 11. Stawka procentowa słuŜąca naliczeniu opłaty, o 

której mowa w art. 36 ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym, została ustalona dla terenów w granicach 
planu w wysokości 0 % (zero procent). 

 
§ 12. Tracą moc ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Węgorzewo 
zatwierdzonego Uchwałą Nr IX/52/94 Rady Miejskiej w 
Węgorzewie z dnia 7 grudnia 1994r. /Dz. Urz. Woj. Suw. 
Nr 43 z dnia 16.12.1994, poz. 330/ odnoszące się do 
terenu objętego niniejszym planem. 

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

daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

 
§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi 

Węgorzewa. 
 

Przewodniczący Rady 
Aleksander Iwaniuk
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UCHWAŁA Nr XII/89/04  

Rady Gminy w Sorkwitach 

z dnia 20 stycznia 2004 r. 

 

w sprawie obni Ŝenia wska źników procentowych ustalaj ących maksymaln ą wysoko ść dodatku mieszkaniowego. 

 
Na podstawie art. 6 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 21 

czerwca o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 
2001 r. Nr 71, poz. 734, Dz. U. z 2002 r. Nr 216, 
poz. 1826 oraz Dz. U. Nr 203, poz. 1966 art. 69 pkt 
2 lit. b) Rada Gminy Sorkwity uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. ObniŜa się o 20 punktów procentowych 

wysokość wskaźników procentowych, o których 
mowa w art. 6, ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 roku o dodatkach mieszkaniowych, 
ustalających maksymalną wysokość dodatku 

mieszkaniowego. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy sorkwity. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady  
Adam Gmaj 
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UCHWAŁA Nr XII/91/04  

Rady Gminy w Sorkwitach 

z dnia 20 stycznia 2004 r.   

 

w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za w ydane wypisy i wyrysy z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

 
Na podstawie art. 18 i 19 pkt. 1 lit. d, pkt 3 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z 
póŜn. zm.) w związku z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717), Rada Gminy Sorkwity uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1.  Wprowadza się opłatę administracyjną za 

wydane wypisy i wyrysy z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w kwocie: 10,00 
zł słownie: dziesięć złotych za stronę i kaŜdą 
następną rozpoczętą stronę. 

 
§ 2.  Zwalnia się od uiszczenia opłaty 

administracyjnej: 
 

1)  jednostki budŜetowe, 

 
2)  jednostki samorządu terytorialnego. 

 
§ 3. Opłata administracyjna za wykonanie 

czynności urzędowych określonych w § 1 płatna jest 
przez zobowiązanego w kasie Urzędu Gminy przed 
dokonaniem czynności. 

 
§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Sorkwity . 
 
§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dziennik 

Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  
 
2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia. 
 

Przewodniczący Rady  
Adam Gmaj 
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UCHWAŁA Nr XV/63/04 

Rady Gminy Jonkowo 

z dnia 22 stycznia 2004 r. 

 

w sprawie nadania statutu Gminnemu O środkowi Kultury w Jonkowie. 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 

października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, 
Dz. U. z 2002 r. nr 41, poz. 364) oraz 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, Dz. U z 2002 r. nr 23 
poz. 220, Dz. U. z 2002 r. nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 r. 
nr 113 poz. 984, Dz. U. nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. 
nr 80 poz. 717) Rada Gminy Jonkowo uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. Nadaje się statut „Gminnemu Ośrodkowi Kultury w 

Jonkowie" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

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

daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

 
Przewodniczący Rady 
Teresa Certa 

 
 
 

Załącznik do uchwały 
Rady Gminy Jonkowo 
Nr XV/63/04 z dnia 22.01.2004 r. 

 
 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JONKOWIE 
 

 
I. Postanowienia ogólne 

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie, zwany dalej 
"Ośrodkiem" działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 późn. zm.) 

2) niniejszego Statutu 

§ 2. 1. Ośrodek jest samorządową instytucją kultury. 

2. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Jonkowo. 

3. Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury 
prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość 
prawną. 

§ 3. 1. Siedziba Ośrodka mieści się w budynku Urzędu 
Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2. 

2. Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren gminy 
Jonkowo. 

3. Ośrodek moŜe równieŜ działać na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego i całej Polski, a 
takŜe poza granicami kraju. 

II. Zakres działalno ści Ośrodka 

§ 4. 1. Ośrodek jako samorządowa instytucja kultury 
wspiera i animuje społeczno-kulturalną aktywność 
społeczności lokalnej realizując zadania w dziedzinie 
wychowania, edukacji, upowszechniania i promocji 
kultury, komunikacji społecznej, 

2. Do podstawowych zadań Ośrodka naleŜy 

rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz 
zainteresowań społeczno-kulturalnych poprzez: 

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

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

3) stałą pomoc metodyczną dla zespołów amatorskiego 
ruchu artystycznego, grup twórczych i 
środowiskowych, tworzenie warunków do rozwoju 
twórczości, folkloru, rękodzieła ludowego i 
artystycznego, 

4) działalność metodyczną polegającą na 
wypracowaniu innowacyjnych form i metod 
działalności społeczno-kulturalnej w środowisku 
lokalnym, 

5) gromadzenie i wykorzystywanie zasobów 
informacyjnych dotyczących zjawisk kulturowych i 
społecznego środowiska lokalnego, 

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

7) promowanie, wspieranie i realizowanie projektów 
aktywizujących i integrujących społeczność lokalną 

8) prowadzenie własnych zespołów artystycznych, 

9) współdziałanie z i innymi instytucjami, 
stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie 
zaspakajania potrzeb społecznych, kulturalnych i 
edukacyjnych wspierających rozwój lokalny, 
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10) nawiązywanie, rozwijanie i aktywne prowadzenie 
międzynarodowych kontaktów w zakresie wymiany 
kulturalnej, 

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

12) koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie 
organizacji imprez kulturalnych i sportowych, 

13) współpracę z instytucjami i organizacjami Unii 
Europejskiej i krajów członkowskich w realizacji ww. 
celów, 

14) prowadzenie punktu informacji turystycznej. 

15) prowadzenie świetlic wiejskich 

16) profilaktykę zdrowotna w zakresie uzaleŜnień - 
poprzez zajęcia świetlicowe 

17) rozwijanie i popularyzacja rozrywki i wypoczynku 
dzieci i młodzieŜy 

18) promocję gminy 

19) prowadzenie Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Jonkowie z filiami w Wołownie i Łomach. 

§ 5. 1. Ośrodek moŜe prowadzić działalność 
gospodarczą a w szczególności: 

1) działalność marketingową i konsultingową w 
zakresie informacji, reklamy i innych usług, 

2) impresariat artystyczny, 

3) usługi poligraficzne, fotograficzne itp., 

4) działalność wydawniczą 

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

6) organizację na zlecenie spektakli, koncertów, 
wystaw, odczytów, festynów itp., 

7) świadczenie innych usług, w zaleŜności od potrzeb. 

8) prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów 
językowych, 

9) wynajem pomieszczeń i świetlic, 

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą 
być wykorzystywane wyłącznie w celu finansowania 
działalności statutowej Ośrodka. 

III. Organy zarz ądzające i doradcze oraz sposób  
ich powoływania 

§ 6. 1. Całokształtem działalności Ośrodka zarządza 
dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz. Jest 
odpowiedzialny za prawidłową działalność merytoryczną 
finansową i gospodarczą instytucji. 

2. Dyrektora w drodze konkursu powołuje Wójt Gminy 
Jonkowo na okres 4 lat. 

3. Komisja konkursowa składa się z pięciu członków w 
tym trzy osoby z Rady Gminy. Komisja działa na 
podstawie opracowanego przez siebie regulaminu. 

4. Dyrektora odwołuje Wójt Gminy Jonkowo. 

§ 7. Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem sprawuje 
Wójt Gminy Jonkowo 

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

2. Komisje i zespoły powołuje dyrektor w drodze 
zarządzenia wewnętrznego 

§ 9. Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka 
określa regulamin organizacyjny nadawany przez 
dyrektora Ośrodka po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy. 

IV. Majątek i finanse 

§ 10. Działalność Ośrodka finansowana jest z dotacji 
organizatora, z dochodów własnych, ze środków 
otrzymanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych 
źródeł. 

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

2. Organizator ustala wysokość rocznej dotacji na 
działalność instytucji kultury. 

3. Ośrodek gospodaruje samodzielnie naleŜącym do 
niego majątkiem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę 
w ramach posiadanych środków. 

4. Ośrodek przeprowadza corocznie spis inwentarza i 
innych dóbr do niego naleŜących. 

§ 12. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej. 

§ 13. 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest 
roczny plan działalności instytucji, zatwierdzony przez 
dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. 

2. Dyrektor instytucji przedkłada Wójtowi Gminy 
półroczne sprawozdanie z realizacji planu działalności i 
wykorzystania przekazanych przez organizatora środków 
finansowych. 

3. Dyrektor ośrodka składa roczne sprawozdanie 
Radzie Gminy z działalności merytorycznej i finansowej na 
dwa tygodnie przed uchwaleniem budŜetu. 

V. Postanowienia ko ńcowe 
 

§ 14. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie 
określonym dla jego nadania. 
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ANEKS Nr 4 

z dnia 14 stycznia 2004 r. 

 

do Porozumienia zawartego dnia 2 stycznia 2002 roku pomi ędzy powiatem oleckim reprezentowanym przez Zarz ąd 

Powiatu w Olecku, w imieniu którego działaj ą: 

 
1) Stanisław Lucjan Ramotowski – Starosta Olecki 
2) Alojzy Jurczak – Wicestarosta 
 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu- Janiny Słomkowskiej 
 
a powiatem ełckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Ełku, w imieniu którego działają: 
 
1) Adam Jan Puza – Starosta Ełcki 
2) Jarosław Franczuk – Wicestarosta 
 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu- Andrzeja Orzechowskiego 
w sprawie finansowania Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z/s w Ełku. 
 
W Porozumieniu wprowadza się następujące zmiany: 
 

§ 1. § 2 otrzymuje brzmienie: 
„Strony zgodnie oświadczają, ze powiat olecki na finansowanie działalności w 2004 r. przekaŜe kwotę 12.000 zł z 
przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i organizację systemu doradztwa zawodowego, 
zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.” 

 
§ 2. Pozostałe warunki Porozumienia pozostają bez zmian. 
 
§ 3. Aneks wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-

Mazurskiego. 
 
§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla kaŜdej ze stron. 

 
Starosta  
Stanisław Ramotowski 

                                                             Starosta Ełcki 
Adam Jan Puza 

 
Wicestarosta 
Alojzy Jurczak 

 
                                                   Wicestarosta 

Jarosław Franczuk 
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OBWIESZCZENIE  

Starosty K ętrzyńskiego 

z dnia 28 stycznia 2004 r. 

 

w sprawie ustalenia średniego miesi ęcznego kosztu utrzymania mieszka ńca  

w Domu Pomocy Społecznej w K ętrzynie na, rok 2004. 

 
Na podstawie art. 35 ust. 13 ustawy z dnia 29 

listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 
64, poz. 414, Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Dz. U. z 
1998 r. Nr 106, poz. 668, Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 
756, Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, Dz. U. z 1998 r. 
Nr 162, poz. 1126, Dz. U. z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Dz. U. 
z 1999 r. Nr 79, poz. 885, Dz. U. z 1999 r. Nr 90, poz. 
1001, Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 238, Dz. U. z 2000 r. Nr 
12, poz. 136, Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Dz. U. z 
2001 r. Nr 89, poz. 973, Dz. U. z 2001 r. Nr 88, poz. 961, 
Dz. U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Dz. U. z 2001 r. Nr 
122, poz. 1349, Dz. U. z 2001 r. Nrl54, poz. 1792, Dz. U. z 

2003 r. Nr 7, poz. 79, Dz. U. z 2003 r. Nr 44, poz. 389, Dz. 
U. z 2003 r. Nr 122, poz.,1143, Dz. U. z 2003 r. Nr 128, 
poz. 1176, Dz. U. z 2003 r. Nr 135, poz. 1268, Dz. U. z 
2003 r. Nr 128, poz. 1176, Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 
304, Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966), podaję do 
publicznej wiadomości, Ŝe średni miesięczny koszt 
utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w 
Kętrzynie na rok 2004 wynosi 1.605 zł. 
 

Starosta 
Ryszard Piotr Kaczmarczyk 
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OBWIESZCZENIE 

Komisarza Wyborczego w Olsztynie 

z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 

w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Biskupc u. 

 
Zgodnie z art. 182 i 183 w związku z art. 194 ust. 1, 2 i 

4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do 
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 
2003 r Nr 159, poz. 1547 tekst jednolity) oraz częścią V 
pkt 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 
stycznia 2003 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy 
wyborczych i terytorialnych komisji wyborczych, 
dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz 
wyborów wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) w toku 
kadencji w latach 2002-2006 (M.P. z 2003 r. Nr 5. poz. 66) 
w związku z Uchwałą Nr XII/91/03 Rady Miejskiej w 
Biskupcu z dnia 14 października 2003 r. w sprawie 
wygaśnięcia mandatu radnego oraz Uchwałą Nr 
XIII/100/03 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 2 grudnia 
2003 r. w sprawie wstąpienia na funkcje radnego, 
Komisarz Wyborczy w Olsztynie informuje: 

 
§ 1. W okręgu wyborczym nr 3, lista nr 11 – K.W.W. 

Nasza Gmina – Nasz Powiat wygasł mandat radnej – 
Teresy Kacperskiej wskutek pisemnego zrzeczenia się 
mandatu. 

 
§ 2. Na jej miejsce wstąpił kandydat z tej samej listy, 

Bogdan Dymowski, który w wyborach uzyskał kolejno 
największą liczbę głosów. 

 
§ 3. Obwieszczenie podlega podaniu do publicznej 

wiadomości i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 
Komisarz Wyborczy w Olsztynie 
Zbigniew Paturalski 
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SPRAWOZDANIE 

z działalno ści Komisji Bezpiecze ństwa i Porz ądku działaj ącej na terenie Powiatu Działdowskiego za rok 2003. 

 
Głównym załoŜeniem prac Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku w roku 2003 było opracowanie i uchwalenie 
Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przestępczości i 
Patologiom Społecznym w Powiecie Działdowskim na lata 
2003 - 2006. Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 
oraz art. 12 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca o 
samorządzie powiatowym (Dz. U.2001Nr 142,poz. 1592, 
ze zm.) Rada Powiatu Uchwałą Nr X/75/03 z dnia 22 
października 2003r. przyjęła Program Bezpieczny Powiat 
Działdowski, który jest odpowiedzią władz powiatu na 
oczekiwania społeczne związane z poprawą 
bezpieczeństwa mieszkańców. Przyjęty program stanowi 
kompleksową strategię profilaktycznych działań róŜnych 
środowisk społecznych, jednostek organizacyjnych i 
instytucji. Jest płaszczyzną współdziałania, w którym 
wszystkie podmioty mogą znaleźć wsparcie techniczne i 
organizacyjne. Stanowi on kompleksowe, ale otwarte 
opracowanie działań, które moŜna poszerzać o nowe 
zadania dyktowane rozwojem sytuacji zagroŜeń. 
Celem przyjętego programu Bezpieczny Powiat 
Działdowski jest poprawa stanu bezpieczeństwa i 
porządku na terenie powiatu poprzez następujące 
zamierzenia: 

 
- ograniczenie przestępczości skierowanej przeciwko 

mieniu, Ŝyciu i zdrowiu, 
 
- zmniejszenie liczby alkoholików, demoralizacji 

nieletnich, przemocy w rodzinie i zagroŜeń w ruchu 
drogowym; 

 
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa społeczności 

lokalnych; 
 
- likwidacja anonimowości sprawców czynów 

zabronionych; 
 
- wykształcenie w społeczeństwie współodpowie-

dzialności za stan bezpieczeństwa; 
 
- rozwijanie dobrego kontaktu obywateli z instytucjami 

działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa; 
 
- utworzenie Ośrodków Interwencji Kryzysowej; 
 
- utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego. 

 
DuŜe znaczenie będzie miało podniesienie 

świadomości prawnej i wiktymologicznej społeczeństwa 
jak i równieŜ konieczna będzie zmiana mentalności 
społecznej na wszelkie przejawy zła dla poszanowania 
istniejących norm prawnych dzięki prowadzeniu właściwej 
polityki informacyjnej i edukacyjnej. 

Program Bezpieczny Powiat Działdowski jest 
ukierunkowany na działania profilaktyczne, które będą 
dotyczyły następujących przedsięwzięć zapobiegawczych 
w zakresie: 

 
- Przest ępczości przeciwko mieniu, Ŝyciu i zdrowiu  

- poprzez budowanie więzi sąsiedzkich, udzielanie 
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wzajemnej pomocy sąsiedzkiej, prowadzenie 
edukacji szkolnej z zakresu bezpiecznych zachowań 
uczniów, obejmowanie nadzorem miejsc i obiektów 
szczególnie zagroŜonych, promowanie technicznego 
zabezpieczenia obiektów szczególnie naraŜonych na 
dokonanie przestępstwa itp. 

 
- Przemoc w rodzinie  - ma na celu 

rozpowszechnianie wśród nauczycieli, pracowników 
socjalnych, słuŜby zdrowia, policji materiałów 
edukacyjnych dotyczących rozpoznania symptomów 
Zespołu Maltretowanego Dziecka, korzystania z 
instytucjonalnych form pomocowych, a takŜe 
podnoszenie świadomości dzieci i młodzieŜy o 
przynaleŜnych ich prawach. 

 
- Przest ępczości i demoralizacji nieletnich  - 

poprzez stworzenie moŜliwości aktywnego, 
aprobowanego społecznie spędzania wolnego 
czasu, przestrzeganie zakazu sprzedaŜy alkoholu i 
papierosów, objęcie opieką rodzin patologicznych i 
nieletnich wywodzących się ze środowisk 
przestępczych, prowadzenie edukacji rodziców i 
opiekunów z zakresu wychowania i socjalizacji. 

 
- Ograniczania alkoholizmu i narkomanii – poprzez 

prowadzenie programów edukacyjnych w szkołach, 
przedsięwzięć opiekuńczych, leczniczych i 
terapeutycznych, eliminowanie osób trudniących się 
dystrybucją narkotyków, oraz organizowanie pomocy 
socjalnej i medycznej osobom uzaleŜnionym. 

 
- Bezpiecze ństwa w ruchu drogowym  – poprzez 

edukację najmłodszych uczestników ruchu 
drogowego, budowanie spowalniaczy przed 
szkołami, budowanie bezkolizyjnych przejść dla 
pieszych, szkolenie społeczeństwa w zakresie 
ratownictwa drogowego, ograniczenie zjawiska 
kierowania pojazdami przez osoby nietrzeźwe. 

 
Integralnymi częściami programu Bezpieczny Powiat 

Działdowski są programy: „Bezpieczny Dom, Osiedle, 
Parking, Sąsiedzka Czujność Przeciwdziałanie Przemocy, 
Bezpieczna Szkoła i Droga do Szkoły, Senior, które mają 
na celu realizację przedsięwzięć poprawy jakości Ŝycia, 
ograniczenia przestępczości, zmniejszenia ilości 
wypadków i podniesienie poziomu bezpieczeństwa 
mieszkańców. PowyŜsze cele będą realizowane poprzez: 

- szerokie informowanie w mediach Programu 
Bezpieczny Powiat Działdowski; 

- popieranie zdrowego i bezpiecznego Ŝycia; 
- promowanie poŜadanych społecznie postaw; 
- wspieranie organizacyjne wszelkich działań 

zwalczających patologię społeczną; 
- dostosowanie rozwiązań infrastruktury w miastach 

do wymogów bezpieczeństwa; 
- ochrona środowiska naturalnego. 

 
Podsumowując nasze zamierzenia wyŜej opisanych 

przedsięwzięć będziemy dąŜyli do znacznej poprawy 
bezpieczeństwa, podniesienia wzrostu świadomości 
społecznej w zwalczaniu róŜnorodnych zagroŜeń i 
sposobów walki z nimi, konsolidacji określonych 
środowisk wokół realizacji tematów problemowych 
przyjętego programu. 

 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku po uchwaleniu 

przez Radę Powiatu programu przeciwdziałania 
przestępczości i patologiom społecznym realizowała 
swoje zadania zgodnie z przyjętym planem pracy: 

 
1. Dokonała analizy stanu ujęć wodnych, stanu wód 

oraz stanu sanitarno – technicznego ośrodków 
wczasowych. W omawianej problematyce podjęto 
następujące wnioski: 

- na podstawie wykonanych badań fizykochemicznych 
i bakteriologicznych przez Powiatowy Inspektorat 
Sanitarny w Działdowie moŜna stwierdzić, Ŝe jakość 
wody w sieciach wodociągowych u konsumentów nie 
budzi zastrzeŜeń pod względem zdrowotnym. 
Występujące dość często przekroczenia w zakresie 
zawartości Ŝelaza i manganu jedynie obniŜają 
organoleptyczne właściwości wody. Uzyskanie 
redukcji wskaźników do wymagań Rozporządzenia 
Rady Ministrów z 2002 r. w wielu przypadkach 
wymaga okresu dostosowawczego, ze względu na 
wysokie koszty inwestycyjne; 

- ujęcia wody do picia w powiecie Działdowskim, 
niezaleŜnie od wydajności, oparte są na wodach 
podziemnych. DuŜa ilość ujęć wody w pełni pokrywa 
zapotrzebowanie na wodę i deficyty wody nie 
występują; 

- powiat Działdowski jest zwodociągowany w 94%, na 
wsi z wody wodociągowej korzysta 90% 
mieszkańców; 

- woda ze studni przydomowych jest w 78% 
zanieczyszczona pod względem bakteriologicznym; 

- ośrodki wczasowe pod względem sanitarno – 
technicznym nie budzą obaw zagraŜających zdrowiu 
wypoczywającym turystom. 

 
2. Komisja zapoznała się z informacją Komendy 

Powiatowej Policji w Działdowie o stanie bezpieczeństwa i 
porządku publicznego za rok 2002 i I półrocze 2003r. na 
terenie powiatu Działdowskiego. 

Na terenie powiatu Działdowskiego w roku 2002 
stwierdzono ogółem 1525 przestępstw w tym 994 
przestępstwa kryminalne, 114 przestępstw 
gospodarczych, kradzieŜy stwierdzonych 293, kradzieŜy z 
włamaniem 317, kradzieŜy samochodów 25, przestępstw 
kierowania podjazdem w stanie nietrzeźwości 327. W I 
półroczu roku 2003 zanotowano przestępstw 
stwierdzonych 904 w tym 645 przestępstw kryminalnych, 
przestępstw gospodarczych 71, kradzieŜy 109, kradzieŜy 
samochodów 15, kradzieŜy z włamaniem 226, 
przestępstw kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości 
162. PowyŜsze dane obrazują, Ŝe nastąpił wyraźny wzrost 
w przestępstwach kryminalnych, co wskazuje na duŜe 
zagroŜenie przestępczością pospolitą. 
Niepokojącym zjawiskiem na trenie powiatu jest wzrost 
przestępstw ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Z 
prezentacji danych wynika, iŜ nastąpił znaczny wzrost 
przestępstw stwierdzonych. W roku 2002 stwierdzono 7 
przestępstw, a za I półrocze 2003r. stwierdzono 21 
przestępstw, które uwidaczniają lepsze rozpoznanie i 
skuteczne działanie policji w ściganiu osób biorących 
narkotyki oraz dealerów narkotykowych. Stan 
bezpieczeństwa na drogach w powiecie Działdowskim 
uległ pogorszeniu. W 2002r. zanotowano 46 wypadków 
drogowych i 402 kolizje drogowe w tym zginęło w nich 9 
osób, a 53 doznały obraŜeń ciała. W I połowie roku 2003 
zaistniało 29 wypadków drogowych i zarejestrowano 214 
kolizji, w których 5 osób poniosło śmierć, a 32 osoby 
doznały obraŜeń ciała. Główne przyczyny wypadków to 
jazda po spoŜyciu alkoholu, nadmierna prędkość, 
nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz zły 
stan techniczny nawierzchni dróg. Reasumując moŜna 
stwierdzić, Ŝe: 

- znacznie wzrosło zagroŜenie przestępczością 
pospolitą na terenie powiatu; 
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- nastąpił znaczny postęp KPP w aktywności 
ujawniania przestępstw ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii; 

- pogorszył się stan bezpieczeństwa na drogach 
kontekście wzrostu ofiar zabitych jak i rannych w 
wypadkach komunikacyjnych, a takŜe wzrost liczby 
samych wypadków. 

 
3. Na listopadowym posiedzeniu Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku omawiała stan przygotowań 
dróg wojewódzkich i powiatowych do zimy w sezonie 
2003/2004 na terenie powiatu, zapoznała się z informacją 
z zakresu ochrony przeciwpoŜarowej i podejmowanych 
działaniach ratowniczych na terenie powiatu. 
 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zapoznała ze 
stanem przygotowań do zimowego utrzymania dróg 
wojewódzkich sezonie 2003/2004 przebiegających przez 
powiat Działdowski. Zasady odśnieŜania i usuwania 
gołoledzi na drogach wojewódzkich są warunkowane 
nasileniem ruch drogowego na drogach, dlatego teŜ 
podzielone zostały one na standardy zimowego 
utrzymania. Zwalczanie śliskości zimowej będzie polegało 
na uŜyciu mieszanek piaskowo – solnych i piasku w 
miejscach wyznaczonych przez Rejon Dróg 
Wojewódzkich. Jezdnia będzie posypywana na 
skrzyŜowaniach dróg, odcinkach o pochyłości 4%, 
skrzyŜowaniach z koleją. Drogi powiatowe będą objęte 
zimowym utrzymaniem o nawierzchni twardej, po których 
odbywa się komunikacja autobusowa i dowóz dzieci do 
szkół. Zimowym utrzymaniem będzie objętych 317 km 
dróg. 
Komenda Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w 
Działdowie przeprowadziła w ciągu 9 miesięcy 2003r. 
łącznie 99 czynności kontrolno – rozpoznawczych z 
zakresu ochrony przeciwpoŜarowej w tym 29 kontroli 
podstawowych, 32 kontrole sprawdzające oraz 38 innych 
kontroli. Czynności te były prowadzone w obiektach 

uŜyteczności publicznej, obiektach zamieszkania 
zbiorowego, budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 
budynkach produkcyjnych i magazynowych, 
gospodarstwach rolnych i lasach. W analizowanym 
okresie w wymienionych obiektach powstało łącznie 86 
poŜarów, co stanowi 27,3% z ogólnej liczby 315 poŜarów 
powstałych na terenie powiatu. Najwięcej poŜarów 
powstało na terenach leśnych i budynkach inwentarskich 
w rolnictwie. Główną przyczyną powstawania poŜarów 
była nieostroŜność osób dorosłych w posługiwaniu się 
otwartym ogniem, podpalenia, nieostroŜność osób 
nieletnich oraz wady urządzeń i instalacji elektrycznych. W 
obiektach poddanych czynnościom kontrolno – 
rozpoznawczych stwierdzono łącznie 389 
nieprawidłowości naruszających przepisy 
przeciwpoŜarowe. Na podstawie wyników 
przeprowadzonych czynności kontrolno – 
rozpoznawczych KP PSP w Działdowie wydała łącznie 31 
decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie 
stwierdzonych nieprawidłowości oraz 9 upomnień. 
W skład sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo – 
Gaśniczego na terenie powiatu wchodzi Komenda 
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Działdowie oraz 7 
wybranych jednostek OSP, które prowadzą działania 
ratowniczo – gaśnicze na terenie powiatu. Dla 
zapewnienia lepszej koordynacji i korelacji działań słuŜb 
ratowniczych (gaśniczych i medycznych) Zarządzeniem 
Nr 48/03 Starosty Działdowskiego z dnia 5 listopada 2003 
r. został powołany Zespół ds. Uruchomienia Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego w Działdowie. 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 
Działdowskiego spotykając się na swym ostatnim 
posiedzeniu w 2003r. przyjęła do realizacji plan pracy  
na 2004 r. 
 

Przewodniczący  
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Marian Janicki

 
Działdowo, dnia 12 stycznia 2004 r. 
 
 
 
 


