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1755 
ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 20 

Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego 

z dnia 11 pa ździernika 2004 r. 

 

uchylaj ące rozporz ądzenie porz ądkowe w sprawie wprowadzenia obowi ązku ewidencjonowania osób sprzedaj ących 

złom metali nie Ŝelaznych. 

 

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 80, poz. 872, Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37,  
poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89,  
poz. 804 i Nr 200, poz. 1688 z 2003 r. Nr 52, poz. 450,  
Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452 oraz z 2004 r.  
Nr 33, poz. 287), w związku z art. 43a ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, 
Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i  
Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. 
Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191 poz. 1956) i 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia  
30 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia 
odpadów metali (Dz. U. Nr 197, poz. 2033) zarządza się, 
co następuje: 
 

§ 1. Uchyla się rozporządzenie porządkowe Nr 3 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia  
27 stycznia 2003 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku 
ewidencjonowania osób sprzedających złom metali 
nieŜelaznych (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 10, poz. 185 i 
Nr 79, poz. 1151). 
 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 
trzech dni od dnia ogłoszenia w drodze obwieszczenia i 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 
Stanisław Szatkowski 

 

 
 
 

1756 
UCHWAŁA Nr XVIII/88/04 

Rady Gminy Stare Juchy 

z dnia 20 sierpnia 2004 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w  

obrębie geodezyjnym Panistruga na działce nr 10/3, gmina  Stare Juchy. 

 

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 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 26 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. 
zmianami) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41 i Nr 141, poz. 1492), Rada Gminy w Starych 
Juchach uchwala, co następuje: 
 

Rozdział I 
Ustalenia ogólne 

 
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego w obrębie geodezyjnym Panistruga, w 
granicach działki 10/3, oznaczonych graficznie na rysunku 
planu, którego ustalenia wyraŜone są w postaci: 
 
  1) zasad zagospodarowania terenów określonych 

niniejszą uchwałą, 
 
  2) rysunku planu w skali 1:5000, stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
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§ 2. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniu planu 
jest: 
 
  1) umoŜliwienie realizacji budowy farmy elektrowni 

wiatrowej, 
  2) zachowanie interesów publicznych. 
 

§ 3. 1. Ustalenia planu obejmują: 
 
  1) tereny projektowanych elektrowni wiatrowych 

oznaczone na rysunku planu symbolami Ew1, Ew2, 
Ew3, 

 
  2) tereny rolne, oznaczone na rysunku planu symbolem 

– RP, 
 
  3) tereny istniejącej drogi publicznej, oznaczone 

symbolem KP, 
 
  4) tereny projektowanych wewnętrznych dróg 

dojazdowych – związanych z etapem realizacji 
inwestycji, oznaczone na rysunku planu symbolami - 
KD1, 

 
  5) teren stanowiska archeologicznego nr 11 gm. Stare 

Juchy ze strefą ochronną, (cmentarzysko ciałopalne 
o własnej formie terenowej w postaci usypanego 
ziemno-kamiennego, owalnego stoŜka – tzw. 
kurhan), oznaczony symbolem A, 

 
  6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej. 
 

Rozdział II 
Przedmiot ustale ń 

 
§ 4. 1. Przedmiotem ustaleń planu jest: 

 
  1) przeznaczenie terenów o dotychczasowym 

uŜytkowaniu rolniczym na tereny z moŜliwością 
budowy elektrowni wiatrowych, 

 
  2) ustalenie przeznaczenia terenów w granicach planu, 
 
  3) określenie przebiegu linii rozgraniczających tereny o 

róŜnym sposobie uŜytkowania lub róŜnych zasadach 
zagospodarowania, 

 
  4) ustalenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej związanej z farmą elektrowni wiatrowej, 
 
  5) określenie warunków zagospodarowania terenów. 
 

Rozdział III 
Zasady zagospodarowania terenów w granicach 

opracowania planu 
 

§ 5. 1. Plan obejmuje nie więcej niŜ trzy turbiny 
wiatrowe, oznaczone odpowiednimi symbolami na 
rysunku planu - nie powiązane ze sobą obszary 
funkcjonalne o jednakowej funkcji produkcyjno-usługowej, 
tworzące farmę wiatrową. 
 

2. Plan stanowi część obszarów funkcjonalnych, które 
łącznie z terenami sąsiednimi na terenie Gminy Wydminy, 
mogą stanowić wspólną farmę wiatrową. 
 

3. Plan dopuszcza zwiększenie obszarów 
funkcjonalnych na tereny sąsiednie, pod warunkiem 
spełnienia norm i przepisów szczególnych. 
 

4. Uściślenie miejsca lokalizacji turbin wiatrowych 
nastąpi na etapie decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu z zachowaniem 
obowiązujących norm i przepisów szczególnych. 
 

5. Tereny w granicach opracowania planu, do chwili 
ich zagospodarowania zgodnie ze zmianą funkcji terenu, 
mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy. 
 

6. Tereny w granicach opracowania planu, poza 
terenami budowlanymi elektrowni wiatrowych - 
pozostawione zostaną jako tereny rolne. 
 

§ 6. 1. W obrębie wyodrębnionych obszarów ustala się 
następujące funkcje: 
 
  1) tereny Ew1, Ew2, Ew3 – projektowana farma 

elektrowni wiatrowej, w skład farmy wchodzą 3 wieŜe 
elektrowni wiatrowej o średnicy przy podstawie około 
5,0 m i wysokości wieŜ w granicach 80 – 100 m nad 
poziom terenu. Średnica śmigła wirników –  
Ø60 - Ø80 m. WieŜa kaŜdej elektrowni (wiatraka) 
posadowiona zostanie na platformie - fundamencie 
Ŝelbetowym o średnicy około 15 m. Przy kaŜdej 
elektrowni wiatrowej lokalizowane zewnętrzne 
pomieszczenia transformatorów i innych elementów 
elektrycznych o powierzchni do 15,0 m2, i 
maksymalnej wysokości do 3,0 m; pomalowane na 
kolor szary, brązowy lub zielony. Łączna 
powierzchnia terenów Ew -0,058 ha, 

 
  2) teren A – stanowisko archeologiczne ze strefą 

ochronną, 
 
  3) tereny RP – tereny w granicach opracowania, poza 

terenami budowlanymi elektrowni wiatrowych, 
pozostawione zostają jako tereny rolne, 

 
  4) teren KD - droga publiczna Wydminy – Ełk, w 

granicach własności, 
 
  5) tereny D1 - drogi wewnętrzne związane z realizacją 

inwestycji o szerokości min. 4,0 m, 
 
  6) tereny RL – istniejące kompleksy leśne. 
 

Rozdział IV 
Ustalenia szczegółowe dla terenów w granicach 

opracowania planu 
 

§ 7. 1. Dla terenów Ew1, Ew2, Ew3 ustala się: 
 
  1) elektrownie wiatrowe o wysokości wraz ze śmigłem 

od 100,0 m nad poziom terenu będą stanowiły 
przeszkody lotnicze i z tego względu naleŜy 
uzgodnić je z Głównym Inspektorem Lotnictwa 
Cywilnego. Jako przeszkody lotnicze naleŜy je 
wyposaŜyć w znaki przeszkodowe – końcówki 
śmigieł elektrowni wiatrowych pomalować kolorem 
czerwonym na długości 5jm; światła przeszkodowe 
umieścić na wierzchołku gondoli (oznakowania 
przeszkodowe dzienne i nocne zgodnie z Polską 
Normą PN-65/L-49002, oznakowanie przeszkód 
lotniczych), 

 
  2) przed realizacją elektrowni wiatrowych wymagane 

jest uzyskanie uzgodnienia ostatecznego z 
Dowództwem Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej 
z dokładnym określeniem lokalizacji wszystkich 
elektrowni (współrzędne geograficzne), rzędne 
posadowienia fundamentów w m.n.p.m. oraz 
podanie całkowitej konstrukcji, 
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  3) turbiny wiatrowe z uwagi na ich wysokość 
wyniesienia powinny posiadać szczególnie starannie 
zaprojektowane i wykonane zabezpieczenie 
odgromowe, konstrukcje turbin wiatrowych powinny 
być pokryte kolorem białym lub biało-szarym nie 
kontrastującym z otoczeniem, nie umieszczanie 
reklam na konstrukcjach elektrowni za wyjątkiem 
standardowych oznaczeń producenta 
umieszczonych na gondoli, 

 
  4) ustala się obowiązek wykonania badań 

geologicznych dla poszczególnych projektowanych 
rozwiązań w zakresie budownictwa i infrastruktury, 
wykonanych w trybie prawa geologicznego i 
górniczego, 

 
  5) obszar stanowiska archeologicznego wyłączyć spod 

lokalizacji jakichkolwiek inwestycji, 
 
  6) uciąŜliwość inwestycji na obszarze obszaru 

funkcjonalnego nie moŜe ograniczać uŜytkowania 
terenów sąsiadujących z inwestycją, zgodnie z ich 
obecnym przeznaczeniem, 

 
  7) ustala się konieczność sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu inwestycji na środowisko na etapie 
wydania decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu pod budowę elektrowni 
wiatrowych, 

 
  8) dla terenów projektowanych elektrowni obowiązują z 

zastrzeŜeniem przepisów szczególnych, następujące 
wymogi z zakresu ochrony środowiska naturalnego i 
krajobrazu: 

 
a) natęŜenie dźwięku w miejscach zabudowy 

mieszkalnej objętej ochroną akustyczną nie moŜe 
przekraczać wartości poziomu hałasu 
dopuszczalnego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

b) ujednolicenie koloru elektrowni w ramach farmy, 
c) nakazu usunięcia nieczynnych dłuŜej niŜ rok 

elektrowni wiatrowych na koszt Inwestora bez 
odszkodowania. 

 
2. Dla terenu A ustala się: 

 
  1) adaptuje się istniejące dobro kultury – stanowisko 

archeologiczne nr 11 Panistruga, gm. Stare Juchy z 
zaznaczoną na rysunku planu strefą ochronną. 
Obszar ten musi zostać wyłączony spod inwestycji 
budowlanych. 

 
3. Dla terenów RP ustala się: 

 
  1) tereny istniejących upraw polowych do adaptacji. 
 

4. Dla terenów KP ustala się: 
 
  1) teren istniejącej drogi Wydminy – Ełk, do adaptacji. 
 

5. Dla terenów KD1 ustala się: 
 
  1) tereny planowanych dróg dojazdowych, związanych 

z okresem budowy elektrowni. Po uruchomieniu 
elektrowni, naleŜy je przywrócić do uŜytkowania 
rolniczego. 

 
6. Dla terenów RL ustala się: 

 
  1) tereny istniejących lasów do adaptacji. 

Rozdział V 
Ustalenia w zakresie ochrony środowiska wynikaj ące 

z prognozy 
 

§ 8. 1. Mając na względzie uwarunkowania 
minimalizacji negatywnego oddziaływania realizacji 
elektrowni wiatrowych na środowisko przyrodnicze i ludzi 
zawarte w prognozie nakazuje się do: 
 
  1) niedopuszczenia przekraczania przyjętych ustawowo 

dopuszczalnych norm hałasu, 
 
  2) poprzedzenia lokalizacji inwestycji komputerowymi 

obliczeniami równowaŜnego poziomu dźwięku A w 
celu określenia bezpiecznych lokalizacji, 

 
  3) przyjęcia najbardziej odpowiednich konstrukcji i 

kolorystyki urządzeń ograniczających oddziaływanie 
na krajobraz i ptaki, 

 
  4) ujednolicenia kolorystyki dla całej farmy, 
 
  5) ustalenia miejsc składowania odpadów 

zakwalifikowanych do niebezpiecznych w oparciu o 
przepisy ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, 

 
  6) do zdemontowania elektrowni wiatrowych po 

wyeksploatowaniu lub w przypadku nie uŜytkowania 
ponad jednego roku, 

 
  7) zachowania w stanie naturalnym, wolnym od 

zabudowy – stanowisko archeologiczne, 
 
  8) wyłączania pracy wirników podczas mgieł, w celu 

uniknięcia kolizji ptaków, 
 
  9) sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na 

środowisko oraz ludność przebywającą, bądź 
zamieszkującą w jej pobliŜu. 

 
Rozdział VI 

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej 
 

§ 9. 1. Linię energetyczną z projektowanych farm 
wiatrowych prowadzić według warunków wydanych przez 
odpowiedni terytorialnie Zakład Energetyczny. 
 

2. Farmy wiatrowe pracować będą w systemie 
bezobsługowym, w związku z czym nie występuje 
potrzeba rozwiązywania problemów dotyczących 
gospodarki wodno-ściekowej. 
 

Rozdział VII 
Przepisy ko ńcowe 

 
§ 10. 1. Zgodnie z art. 36 ustawy o zagospodarowaniu 

przestrzennym z 1994 roku ustala się jednorazową opłatę 
za wzrost wartości nieruchomości dla terenów 
oznaczonych symbolami: Ew1, Ew2, Ew3 w wysokości 
25%, dla pozostałych terenów wyodrębnionych na 
rysunku planu w wysokości 25%. 
 

§ 11. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 
 

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

Przewodniczący Rady Gminy 
Zygmunt Kałmucki 
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1757 
UCHWAŁA Nr XIV/130/04 

Rady Gminy Małdyty 

z dnia 31 sierpnia 2004 r. 

 

w sprawie zmian w Statucie Gminnego O środka Pomocy Społecznej w Małdytach. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2, 
pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zmianami) oraz art. 110 ust. 1 i 3 ustawy z dnia  
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64,  
poz. 593 z późn. zmianami) Rada Gminy Małdyty 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Małdytach nadanym uchwałą Nr XII/115/04 
z dnia 21 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego Nr 102, poz. 1275) wprowadza 
się następujące zmiany: 
 
  1)  w § 1 ust. 2: 
 

1)  pkt 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie: 
„1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz.. U. Nr 64, poz. 593 z późn. 
zmianami), 
2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228,  
poz. 2255 z późn. zmianami)" 

 
2)  dodaje się pkt 10,11 i 12 w brzmieniu: 

„10) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, 
poz. 148 z późn. zmianami), 
11) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 
z późn. zmianami), 

12) niniejszego statutu". 
 
  2)  w § 6 ust. 2 dodaje się punkty 8 - 11 w brzmieniu: 

„8) przyznaje zasiłki celowe w formie biletu 
kredytowanego, 
9) kieruje do domu pomocy społecznej i ponosi 
odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, 
10) przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe i celowe, 
11) doŜywianie dzieci." 

 
  3)  w § 6 ust. 3: 
 

1)  pkt 1 i 3 otrzymują następujące brzmienie: 
„1) przyznaje i wypłaca zasiłki stałe, 
3) opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne 
określone przepisami o powszechnym 
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu 
Zdrowia," 

 
  2)  skreśla się pkt 2, 5, 6 i 7. 
 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i 
wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zofia Bagińska 

 

 
 

 
 

 
 
 

1758 
UCHWAŁA Nr XXXIII/222/04 

Rady Miejskiej w K ętrzynie 

z dnia 16 wrze śnia 2004 r. 

 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  z mieszka ńcami Gminy Miejskiej K ętrzyn 

 

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, zm. Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162  
poz. 1568, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 
poz. 1203) Rada Miejska w Kętrzynie uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. W sprawach waŜnych dla miasta, określonych 
przez Radę Miejską lub w przypadkach przewidzianych w 
ustawach, przeprowadza się konsultacje z mieszkańcami 

Gminy Miejskiej Kętrzyn na zasadach i w trybie 
przewidzianych w niniejszej uchwale. 
 

§ 2. Konsultacje polegają na udzieleniu, na urzędowej 
karcie, pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na 
postawione pytanie lub pytania bądź na dokonaniu 
wyboru między zaproponowanymi wariantami rozwiązań. 
 

§ 3. 1. Inicjatywa w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji przysługuje mieszkańcom Gminy Miejskiej 
Kętrzyn, Radzie Miejskiej oraz Burmistrzowi. 
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2. Z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji na 
wniosek mieszkańców moŜe wystąpić grupa, co najmniej 
15 osób. 
 

3. Wniosek mieszkańców w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji wymaga poparcia, co najmniej 500 
pełnoletnich mieszkańców miasta i zawierać: imię i 
nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis osoby 
popierającej wniosek. 
 

§ 4. Konsultacje mogą być prowadzone na obszarze 
całego miasta lub jego części. 
 

§ 5. O przeprowadzeniu konsultacji decyduje Rada 
Miejska w drodze uchwały, która określa: 
  a) przedmiot konsultacji, 
 
  b) formę konsultacji, 
 
  c) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, 
 
  d) wzór karty konsultacyjnej zawierającej pytanie lub 

pytania albo warianty zaproponowane mieszkańcom 
do wyboru, 

 
  e) kalendarz czynności związanych z 

przeprowadzeniem konsultacji, 
 
  f) wzór protokołu z przeprowadzenia konsultacji, 
 
  g) sposób wykorzystania wyników konsultacji. 
 

§ 6. 1. Konsultacje z mieszkańcami mogą być 
prowadzone takŜe w formach: 
 
  a) bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, 
 
  b) ankiety zawierającej pytanie lub pytania albo 

zaproponowane warianty rozwiązań wraz z 
pouczeniem o sposobie jej wypełnienia. 

 
2. MoŜliwe jest łączenie w czasie konsultacji form 

przewidzianych w ust. 1. 
 

§ 7. 1. Nie później niŜ na 14 dni przed dniem 
przeprowadzenia konsultacji Burmistrz Miasta powołuje 
komisję do spraw konsultacji. 
 

2. W skład komisji, o której mowa w § 1 wchodzi od 5 
do 7 członków, w tym radni, pracownicy Urzędu Miasta 
oraz mieszkańcy. 
 

3. W przypadku konsultacji prowadzonych na wniosek 
mieszkańców połowę składu komisji stanowią 
przedstawiciele wnioskodawców. 
 

§ 8. Nie później niŜ 7 dni przed dniem 
przeprowadzenia konsultacji Burmistrz Miasta podaje do 
publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz rozplakatowanie na 
obszarze miasta, informację zawierającą: 
 
  a) cel i przedmiot konsultacji, 

 
  b) formę konsultacji, 
 
  c) miejsca prowadzenia konsultacji, 
 
  d) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji. 
 

§ 9. Do zadań komisji, o której mowa w § 7 naleŜy: 
 
  a)  przygotowywanie i wydawanie kart konsultacyjnych, 
 
  b)  przyjmowanie wypełnionych kart konsultacyjnych, 
 
  c) organizowanie spotkań z mieszkańcami, 
 
  d) sporządzenie protokołów ze spotkań konsultacyjnych 

z mieszkańcami, 
 
  e) ustalania wyników konsultacji. 
 

§ 10. 1. Przy ustalaniu wyników konsultacji bierze się 
pod uwagę tylko karty o treści ustalonej w uchwale, o 
której mowa w § 4. 
 

2. Za niewaŜne uznaje się karty konsultacyjne: 
 
  a) złoŜone przez nieuprawnionego do wzięcia udziału w 

konsultacji, 
 
  b) inne niŜ określone uchwałą Rady Miejskiej. 
 

§ 11. Komisja, o której mowa w § 7 wykonuje 
czynności nieodpłatnie. 
 

§ 12. Obsługę techniczną prac komisji zapewnia 
Burmistrz Miasta. 
 

§ 13. 1. Komisja przekazuje Burmistrzowi Miasta 
protokół przedstawiający zbiorcze wyniki konsultacji. 
 

2. Do protokołu przedstawiającego wyniki konsultacji 
komisja załącza wypełnione przez osoby objęte 
konsultacją karty konsultacyjne. 
 

3. Burmistrz Miasta przedstawia protokół konsultacji 
Radzie Miejskiej na najbliŜszej sesji oraz podaje wyniki 
konsultacji do publicznej wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 
 

§ 14. Wyniki konsultacji nie mają dla Rady Miejskiej 
charakteru wiąŜącego. 
 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Kętrzyn. 
 

§ 16. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie 
Zbigniew Nowak 
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1759 
UCHWAŁA Nr XXXIII/225/04 

Rady Miejskiej w K ętrzynie 

z dnia 16 wrze śnia 2004 r. 

 

o zmianie uchwały Nr XXXIII/239/01 Rady Miejskiej w K ętrzynie z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie ustale nia cen za 

usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w K ętrzynie. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1,  
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r.  
Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, zm. Dz. U. z 2004 r.  
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 8 ust. 1 ustawy 
z dnia 5 lipca 2004 r. o cenach (Dz. U. 2002 r. Nr 144, 
poz. 1204, Dz. U 2003 r. Nr 137, poz. 302, Dz. U 2004 r. 
Nr 96, poz. 959) oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia  
15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (DZ. U. z 2000 r. 
Nr 50, poz. 601, Dz. U. 2001 r. Nr 125, poz. 1371, Dz. U.  
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Dz. U.  
z 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Nr 211, poz. 2049, Dz. U.  

z 2004 r. Nr 97, poz. 962) Rada Miejska uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr LXIII/479/98 r. 
Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 10 czerwca 1998 r. w 
sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami 
komunikacji miejskiej w Kętrzynie w brzmieniu ustalonym 
uchwałami Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XII/71/99 z dnia 
7 lipca 1999 r.,  Nr XVIII/135/2000 z dnia 26 stycznia 2000 
r. Nr XXV/170/2000 z dnia 5 lipca 2000 r., Nr 
XXXIX/196/2000 z dnia 25 października 2000 r., Nr 
XXXIII/239/01 z dnia 29 stycznia 2001 r. wprowadza się 
następujące zmiany: 

 
  1)  § 1 otrzymuje brzmienie: 

 Ceny biletu: 
„§ 1. 1. Opłata jednorazowa za korzystanie z komunikacji miejskiej: normalny ulgowy 
a) w granicach administracyjnych miasta  1,60 zł 0,80 zł 
b) poza granicami administracyjnymi miasta  2,20 zł 1,10 zł 
2. Bilet kupiony u kierowcy:   
a) w granicach administracyjnych miasta  2,00 zł 1,00 zł 
b) poza granicami administracyjnymi miasta 2,25 zł 1,50 zł” 

 
  2)  § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Bilety miesięczne:   
a) na wszystkie linie w granicach administracyjnych miasta  48,00 zł 24,00 zł 
b) bilet miesięczny na wszystkie linie  60,00 zł 30,00 zł ” 

 
  3)  § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4.1. Opłata za przejazd bez waŜnego biletu na 
wszystkich liniach komunikacji miejskiej wynosi 
80,00 zł, a w przypadku uiszczenia bezpośrednio u 
kontrolera lub najdalej w ciągu 7 dni od daty 
wystąpienia mandatu jej wysokość obniŜa się o 30%. 
2. Opłata za przewóz bagaŜu bez waŜnej opłaty 
(jeŜeli ten bagaŜ nie spełnia warunków zawartych w 
§ 3 wynosi 32 zł, 
3. Opłata za przewóz zwierząt i rzeczy, za przewóz 
których musi być uiszczona opłata, bez uiszczenia 
tej opłaty wynosi 32,00 zł. 
4. Opłata za spowodowanie zatrzymania lub zmiany 
trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny wynosi 
32,00 zł. 

5. Opłata za przejazd autobusu linii do komendy 
policji z winy pasaŜera wynosi 240,00 zł.” 

 
§ 2. Uchwałę wykona Burmistrz Miasta Kętrzyna 

zawiadamiając Prezesa Kętrzyńskiej Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Kętrzynie. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem  
1 listopada 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie 
Zbigniew Nowak 
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1760 
UCHWAŁA Nr XXII/127/04 

Rady Powiatu w Nidzicy 

z dnia 22 wrze śnia 2004 r. 

 

w sprawie pozbawienia niektórych ulic w mie ście Nidzica kategorii dróg powiatowych. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 i  
ust. 2 w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, 
poz. 838 ze zm.) Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. Pozbawia się ulice wyszczególnione w załączniku 
do niniejszej uchwały kategorii dróg powiatowych. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 
Powiatu. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia  
1 stycznia 2005 r. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Tadeusz Miller 

 
 
 
 
 

Załącznik 
do Uchwały Nr XXII/127/04 
Rady Powiatu w Nidzicy 
z dnia 22 września 2004 r. 

 
Wykaz ulic, które pozbawia si ę kategorii dróg powiatowych na terenie miasta Nidzi ca 

 
1. Plac Wolności. 
 
2. ul. Cegielniana. 
 
3. ul. Ratuszowa. 

4. ul. Kilińskiego. 
 
5. ul. Młynarska. 
 
6. ul. świrowa. 

 

 

 

 

1761 
UCHWAŁA Nr XXV/284/04 

Rady Miejskiej w Nidzicy  

z dnia 23 wrze śnia 2004 r. 

 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnyc h na obszarze miasta Nidzica. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 
ust. 2 i art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z 
późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1. Po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu 
Nidzickiego, do kategorii dróg gminnych zalicza się ulice: 
Plac Wolności, Ratuszową, Młynarską, Kilińskiego, 
Cegielnianą, świrową. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Nidzicy. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z 
mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Zdzisław Napiórkowski 
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1762 
UCHWAŁA Nr XV/172/04 

Rady Powiatu w Olsztynie 

z dnia 24 wrze śnia 2004 r. 

 

w sprawie pozbawienia niektórych ulic w Biskupcu ka tegorii drogi powiatowej. 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 3 w związku z art. 6a  
ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, Nr 86,  
poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 41, 
poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89,  
poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1816, Nr 216, 
poz. 1826, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 200,  
poz. 1953, Nr 217, poz. 2124), w porozumieniu z 
Burmistrzem Miasta i Gminy Biskupiec oraz po 
zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego oraz zarządów sąsiednich powiatów uchwala 
się, co następuje: 
 

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej 
następujące ulice w Biskupcu: 
 
  1) Bogusławskiego, 
 
  2) Chopina, 
 
  3) Cmentarna, 
 
  4) Czynu Społecznego, 
 
  5) Dworcowa, 
 
  6) Floriańska, 
 
  7) Gdańska, 
 
  8) Grunwaldzka, 
  9) Harcerska, 
 
  10) Kopernika, 
 
  11) Kryniczna, 
 
  12) Lazurowa, 
 
  13) Leśna, 
 
  14) Liszewskiego, 
 
  15) Ludowa, 
 
  16) 1-go Maja, 
 
  17) Matejki, 
 
  

 18) Ostre Koło, 
 
  19) Ogrodowa, 
 
  20) Pionierów, 
 
  21) PlaŜowa, 
 
  22) Poznańska, 
 
  23) Przemysłowa, 
 
  24) Aleja RóŜ, 
   
  25) Sądowa, 
 
  26) Słowackiego, 
 
  27) Sosnowa, 
 
  28) Syreny, 
 
  29) Szczerbiec, 
 
  30) Szpitalna, 
 
  31) Śmiała, 
 
  32) Tartaczna, 
 
  33) Wawelska, 
 
  34) Wiosenna, 
 
  35) Wojewódzka, 
 
  36) Pl. Wolności, 
 
  37) śelazna, 
 
  38) śółkiewskiego. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z 
mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie 
Tadeusz Plawgo 
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1763 
UCHWAŁA Nr XVII/106/04 

Rady Gminy Barciany 

z dnia 29 wrze śnia 2004 r. 

 

w sprawie podziału obszaru Gminy Barciany na obwody  głosowania. 

 

Na podstawie art. 30 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia  
16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województwa (Dz. U. Nr 95, poz. 602 
z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Barciany obwody 
głosowania, ich numery oraz granice: 

 
Nr obwodu 

1 
Nazwa obwodu 

2 
Granice obwodu głosowania 

3 
1. Barciany Sołectwo Barciany: 

w skład wchodzą następujące miejscowości: 
Barciany, Radoski Dwór, Stary Dwór Barciański, Taborzec, Skoczewo, Glinka 
Sołectwo Gęsiki: miejscowości Gęsiki, Gęsiniec Wielki, Główczyno 
Sołectwo Ogródki: miejscowości Ogródki, Pastwiska 
Sołectwo Suchawa: miejscowość Suchawa 
Sołectwo Gęsie Góry: miejscowości Gęsie Góry, Kudwiny, Gradowo 
Sołectwo Radosze: miejscowości Radosze, Zalewska Góra 

2. Drogosze Sołectwo Drogosze: miejscowości Drogosze, Kolwiny, Krymławki, Rzymek 
Sołectwo Wilkowo Małe: miejscowości Wilkowo Małe, Garbnik, Kąpławki 
Sołectwo Modgarby: miejscowości Modgarby, Krzeczewo 

3. Winda Sołectwo Winda: miejscowości Winda, Niedziały, Niedziałki, Pieszewo 
Sołectwo Rodele: miejscowosci Rodele, Debiany, Gumniska, Markławka 
Sołectwo Skierki: miejscowości Skierki, Moruny, Rowy, Staniszewo, Szaty Wielkie 
Sołectwo Podławki: miejscowości Podławki, Kiemławki Małe, Kiemławki Wielkie 

4. Mołtajny Sołectwo Aptynty: miejscowości Aptynty, Wielewo 
Sołectwo Bobrowo: miejscowości Bobrowo, Cacki 
Sołectwo Asuny: miejscowości Asuny, Sławosze, Święty Kamień, Duje 
Sołectwo Mołtajny: miejscowości Mołtajny, Arklity, Błędowo, Górki, Markuzy 

5 Skandawa Sołectwo Skandawa: miejscowości Skandawa 
Sołectwo Frączkowo: miejscowości Frączkowo, Czaczek, Kotki, Ruta 
Sołectwo Momajny: miejscowości Momajny, Maciejki, Piskorze, Rutka, Michałkowo 
Sołectwo Krelikiejmy: miejscowości Krelikiejmy 
Sołectwo Solkieniki: miejscowości Solkieniki, Dobrzykowo, Garbno 
Sołectwo Silginy: miejscowości Silginy 

 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/214/02 Rady Gminy 

Barciany z dnia 26 czerwca 2002 r. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicach 
ogłoszeń Urzędu Gminy i sołeckich. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Ryszard Karkut 

 
 
 
 

1764 
UCHWAŁA Nr XVII/110/04 

Rady Gminy Barciany 

z dnia 29 wrze śnia 2004 r. 

 

w sprawie nadania statutu Gminnego O środka Pomocy Społecznej w Barcianach. 

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.  
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. Nadaje się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Barcianach, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Barciany  
Nr XVII/106/92 z dnia 30 kwietnia 1992 r. 
 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i 
wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Ryszard Karkut 
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XVII/110/04 
Rady Gminy Barciany 
z dnia 29 września 2004 r. 

Statut 
Gminnego O środka Pomocy Społecznej w Barcianach 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach działa 
na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) i przepisów 
wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, oraz w 
oparciu o inne przepisy powszechnie obowiązujące oraz 
niniejszy statut. 
 

§ 1. 1. Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej znajduje się w Barcianach przy ul. 
Piotrowskiego 1. 
 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej moŜe uŜywać 
skróconej nazwy GOPS. 
 

3. GOPS uŜywa pieczątki z nazwą w pełnym 
brzmieniu i pełnym adresem siedziby. 
 

4. W budynku, w którym GOPS prowadzi działalność 
umieszcza się tablicę informacyjną o treści: „Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach”. 
 

§ 2. Terenem działania GOPS jest obszar gminy 
Barciany. 
 

§ 3. 1. GOPS jest jednostką organizacyjną gminy 
Barciany działającą w formie jednostki budŜetowej. 
 

2. Bezpośredni nadzór nad GOPS sprawuje Wójt 
Gminy. 
 

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu GOPS w 
zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz 
dysponowania środkami finansowymi wymagane jest 
współdziałanie dwóch upowaŜnionych osób, którymi są: 
Kierownik i Główna Księgowa Urzędu Gminy. 
 

4. Obsługę finansową GOPS wykonuje Urząd Gminy. 
§ 4. Do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym realizowanych przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej naleŜy: 
  1) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz 

niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, 
  2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 
  3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, 
  4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na 

pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia 
losowego, 

  5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na 
pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne 
osobom bezdomnym oraz innym osobom nie 
mającym dochodu i moŜliwości uzyskania świadczeń 
na podstawie przepisów o powszechnym 
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 

  6) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu 
kredytowego, 

7) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w 
związku          z         koniecznością       sprawowania  

 
 
 

bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub 
cięŜko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie 
zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, 

  8) praca socjalna, 
  9) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w 

tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z 
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

  10) doŜywianie dzieci, 
  11) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 
  12) kierowanie do domu pomocy społecznej i 

ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy 
w tym domu. 

 
§ 5. Do zadań własnych gminy realizowanych przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej naleŜy: 
  1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych 

celowych, 
  2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne 

usamodzielnienie w formie zasiłków, poŜyczek oraz 
pomocy w naturze, 

  3) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy 
społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy 
w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. 

 
§ 6. Do zadań zleconych gminie z zakresu 

administracji rządowej realizowanych przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej naleŜy: 
  1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 
  2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 

określonych w przepisach o powszechnym 
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 

  3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi, 

  4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na 
pokrycie wydatków związanych z klęską Ŝywiołową 
lub ekologiczną. 

 
§ 7. 1. Realizowanie przez wyodrębnioną w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej komórkę organizacyjną 
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 
wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255) 
poprzez prowadzenie postępowania i wydawania decyzji 
ustalających prawo do: 
  a) zasiłków rodzinnych, 
  b) dodatków do zasiłków rodzinnych, 
  c) zasiłków pielęgnacyjnych, 
  d) świadczeń pielęgnacyjnych. 
 

§ 8. W celu realizacji zadań z zakresu pomocy 
społecznej GOPS współdziała z organizacjami 
społecznymi prowadzącymi działalność na terenie Gminy, 
Kościołami i związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, 
organizacjami poŜytku publicznego, Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowym 
Urzędem Pracy, fundacjami, pracodawcami oraz osobami 
prawnymi i fizycznymi. 
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ORGANIZACJA GMINNEGO O ŚRODKA POMOCY 
SPOŁECZNEJ 

 
§ 9. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje 

zadania pomocy społecznej w gminie. 
 

2. GOPS wykonując zadania własne gminy w zakresie 
pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami Wójta. 
 

3. Gmina, realizując zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej kieruje się ustaleniami 
przekazanymi przez Wojewodę. 
 

§ 10. 1. GOPS kieruje Kierownik powołany przez 
Wójta Gminy zgodnie z ustaleniami zawartymi w Statucie 
Gminy. 
 

2. Kierownik GOPS: 
  a) organizuje prace Ośrodka podejmując decyzję w 

sprawach merytorycznych naleŜących do zadań 
Ośrodka oraz ponosi odpowiedzialność za kierunki 
pomocy społecznej na obszarze gminy, 

  b) działając na podstawie upowaŜnienia Wójta wydaje 
decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach 
z zakresu pomocy społecznej naleŜących do 
właściwości gminy, 

  c) działając na podstawie upowaŜnienia Wójta 
prowadzi oraz wydaje decyzje administracyjne w 
sprawie świadczeń rodzinnych, 

  d) reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, 
  e) organizując prace Ośrodka sprawuje nadzór nad 

realizacją zadań przez poszczególnych pracowników 
GOPS, z którymi nawiązuje i rozwiązuje stosunki 
pracy, 

  f) odpowiada materialnie za powierzone mu mienie, 
  g) ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie 

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych przetwarzanych przez 
GOPS, 

  h) odpowiada za prawidłowość sporządzenia planu 
finansowego i jego realizację, 

  i) ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych, 

  j) wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa 
pracy wobec pozostałych pracowników GOPS, 

  k) ustala regulamin pracy GOPS, 
  l) składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z 

działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w 
zakresie pomocy społecznej. 

 
§ 11. 1. Zadania z zakresu pomocy społecznej 

wykonuje Kierownik GOPS oraz zatrudnieni w Ośrodku 
pracownicy socjalni. 
 

2. Zadania pracowników Ośrodka wynikają 
odpowiednio z postanowień art. 116-123 ustawy o 
pomocy społecznej. 
 

3. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w 
GOPS regulują przepisy o pracownikach samorządowych 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek 
samorządu terytorialnego. 
 

4. Pracownikowi socjalnemu przysługuje ochrona 
prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych. 
 

5. Szczegółowy zakres zadań pracowników na 
poszczególnych stanowiskach pracy reguluje regulamin 

organizacyjny wraz z zakresem czynności ustalonym 
przez Kierownika GOPS. 
 

FINANSOWANIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY 
SPOŁECZNEJ 

 
§ 12. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będący 

jednostką budŜetową prowadzi gospodarkę finansową na 
zasadach określonych w ustawie z dnia  
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. 
 

2. Źródłem finansowania działalności GOPS jest 
budŜet Państwa i budŜet Gminy. 
 

§ 13. 1. GOPS moŜe tworzyć środki specjalne. 
 

2. Środki specjalne mogą być tworzone z dochodów 
otrzymywanych z tytułu świadczonych odpłatnie usług dla 
osób nie przebywających na stałe w jednostkach pomocy 
społecznej, lub z innej działalności, a takŜe ze spadków, 
zapisów i darowizn. 
 

3. Środki specjalne przeznacza się na poprawę 
standardu usług GOPS, który utworzył te środki. Środki 
specjalne nie mogą być przeznaczane na wynagrodzenia i 
pochodne od wynagrodzeń. 
 

§ 14. GOPS moŜe otrzymać dotacje celowe z budŜetu 
państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu 
pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji nie moŜe 
przekroczyć kosztów realizacji zadania. 
 

§ 15. 1. Kierownik GOPS składa corocznie plan 
finansowy Ośrodka w formie i terminach określonych 
uchwałą Rady Gminy w sprawie procedury uchwalania 
budŜetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi. 
 

2. GOPS sporządza sprawozdania finansowe 
określone odrębnymi przepisami. 
 

PRZEPISY PORZĄDKOWE 
 

§ 16. Regulamin pracy, o którym mowa w § 11 ust. 6 
powinien opierać się na regulaminie pracy Urzędu Gminy 
stosując jego regulacje wszędzie tam gdzie nie są one 
sprzeczne z zasadami i specyfiką pracy GOPS. 
 

§ 17. GOPS realizując gminną strategię 
rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym 
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 
innych oraz sporządzając bilans potrzeb gminy w zakresie 
pomocy społecznej stale współpracuje z domami pomocy 
społecznej o ośrodkami opiekuńczymi a takŜe z Wójtem 
Gminy sygnalizując potrzeby Gminy w zakresie 
wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. 
 

§ 18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym 
statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia  
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64,  
poz. 593) oraz przepisy wykonawcze do ustawy z dnia  
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 
Nr 228, poz. 2255) a takŜe inne przepisy regulujące 
sprawy opieki społecznej. 
 

§ 19. Zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej mogą być dokonywane w drodze uchwały 
Rady Gminy na wniosek Wójta Gminy w porozumieniu z 
Kierownikiem GOPS. 
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1765 
UCHWAŁA Nr XXVII/313/04 

Rady Miejskiej w Piszu 

z dnia 29 wrze śnia 2004 r. 

 

zmieniaj ącej uchwał ę w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyj ęcia „ Programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Pisz na lata 2002-2006”. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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 i z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r Nr 102,  
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 21 ust. 1 
pkt 1 i ust. 2 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, zm. z 
2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 168, poz. 1383, z 2003 r.  
Nr 113, poz. 1069) Rada Miejska w Piszu uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr XXV/294/04 Rady Miejskiej w Piszu 

z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie przyjęcia “Programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Pisz na lata 2002 – 
2006”, w § 1 skreśla się wyrazy: "(Dz. Urz. Woj. 
Warmińsko Mazurskiego Nr 154 poz. 1887)". 
 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Pisz. 
 

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

Przewodniczący Rady 
Józef Skrodzki 

 
 
 
 
 

1766 
UCHWAŁA Nr XXVII/314/04 

Rady Miejskiej w Piszu 

z dnia 29 wrze śnia 2004 r. 

 

w sprawie ustanowienia herbu Gminy Pisz. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 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 i z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 3 
ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i 
mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z 1998 r. Nr 162,  
poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268, z 
2001 r. Nr 123, poz. 1353) Rada Miejska w Piszu 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Ustanawia się herb Gminy Pisz, który tworzy 
tarcza podzielona na trzy części, u dołu pole czerwone, u 
góry podzielone pole - srebrne i czarne – oraz głowa Św. 
Jana Chrzciciela na złotym półmisku. 
 

2. Graficzny wzór herbu stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Regulamin uŜywania herbu stanowi załącznik nr 2 
do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Pisza. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Józef Skrodzki 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXVII/314/04 
Rady Miejskiej w Piszu 
z dnia 29 września 2004 r. 

 
Herb Gminy Pisz 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXVII/314/04 
Rady Miejskiej w Piszu 
z dnia 29 września 2004 r. 

 
Regulamin u Ŝywania herbu Gminy Pisz 

 
1. Herb Gminy Pisz jest najwaŜniejszym zewnętrznym 

znakiem rozpoznawczo-własnościowym i symbolem 
lokalnej społeczności. 
 

2. Herb – jako znak rozpoznawczo-własnościowy – 
umieszczany jest: 
 
  1) w sali obrad Rady Miejskiej oraz w pomieszczeniach 

Urzędu Miejskiego w Piszu. Prawo do wykorzystania 
herbu przysługuje Burmistrzowi Pisza i 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Piszu, 

 
  2) z okazji publicznych uroczystości gminnych w 

miejscu ich odbywania, 
 
  3) na pieczęciach, emblematach, insygniach i innych 

symbolach władz samorządowych Gminy Pisz, 

 
  4) na drukach urzędowych Burmistrza Pisza oraz 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piszu. 
 

3. Herb – jako znak rozpoznawczy: 
 
  1) umieszczany jest w innych miejscach za zgodą 

Burmistrza Pisza, 
 
  2) moŜe być wykorzystywany w akcjach promocyjnych 

przez jednostki organizacyjne Gminy Pisz. 
 

4. UŜycie herbu przez instytucje, organizacje 
społeczne a takŜe osoby fizyczne moŜe nastąpić tylko za 
zgodą Burmistrza Pisza. 
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1767 
UCHWAŁA Nr XXIII/130/04 

Rady Powiatu w Nidzicy 

z dnia 30 wrze śnia 2004 r. 

 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiato wych. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 6a ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r.  
Nr 71, poz. 838 ze zm.) Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1. Zalicza się: 
 
  1) drogę gminną nr 2618005 Nidzica – Litwinki (od 

granicy miasta Nidzica do granicy pasa drogowego 
drogi nr 7), 

 
  2) drogę gminną nr 2618006 od skrzyŜowania z drogą 

powiatową nr 26740 w m. Kanigowo do granicy pasa 

drogowego drogi nr 7 (skrzyŜowanie do Janowca 
Kościelnego), 

 
do kategorii dróg powiatowych Powiatu Nidzickiego. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 
Powiatu. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia  
1 stycznia 2005 r. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Tadeusz Miller 

 
 
 
 
 
 

1768 
UCHWAŁA Nr XXI/157/04 

Rady Gminy Stawiguda 

z dnia 30 wrze śnia 2004 r. 

 

w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodaro wania przestrzennego dla terenów działalno ści 

gospodarczej w obr ębie Stawiguda, gmina Stawiguda”. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm.:  
Dz. U. z 2004 Nr 6, poz. 41, Dz. U. z 2004 r. Nr 141) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271) Rada 
Gminy Stawiguda uchwala co następuje: 
 

§ 1. Uchwala się „Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów działalności gospodarczej w 
obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda”. 
 

§ 2. 1. Zakres, granice i przedmiot planu zostały 
określone w Uchwale Nr XIII/95/03 Rady Gminy 
Stawiguda z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie 
przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części obrębu 
Stawiguda. 
 

2. Granice obszaru objętego planem wyznaczają: od 
południa – droga powiatowa Stawiguda – Wymój, od 
wschodu – droga krajowa nr 51 Olsztyn – Olsztynek, od 

północy – droga gruntowa oznaczona jako dz. nr 27/3, od 
zachodu – granica działki nr 51 i dalej granica lasu. 
 

§ 3. Uchwalony plan składa się: 
 
  1) z tekstu stanowiącego treść niniejszej uchwały, 
 
  2) z rysunku w skali 1:1000 stanowiącego załącznik nr 

1 do niniejszej uchwały, zatytułowanego: „Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
działalności gospodarczej w obrębie Stawiguda, 
gmina Stawiguda”, 

 
  3) rozstrzygnięcia w sprawie zgodności planu z 

ustaleniami studium stanowiącego załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały, 

 
  4) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu stanowiącego załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały, 

 
  5) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleŜą do zadań własnych gminy oraz o 
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sposobach ich finansowania stanowiącego załącznik 
nr 4 do niniejszej uchwały. 

 
Rozdział I 

Przepisy ogólne – obowi ązujące dla całego terenu 
 

§ 4. Przedmiotem ustaleń planu są: 
 
  1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnych 
zasadach zagospodarowania, 

 
  2) linie rozgraniczające drogi publiczne wraz z 

urządzeniami pomocniczymi, 
 
  3) granice i zasady zagospodarowania terenu 

podlegającego ochronie, w tym zasady ochrony 
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

 
  4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej, 
 
  5) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym: 
linie zabudowy i gabaryty budynków, wskaźniki 
intensywności zabudowy, 

 
  6) zasady i warunki podziału terenów na działki 

budowlane, 
 
  7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich uŜytkowaniu, w tym zakazy 
zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska 
przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, 
prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody 
oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych, 

 
  8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uŜytkowania terenów, 
 
  9) stawki procentowe, na podstawie których ustala się 

opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. 
 

§ 5. Ustala się następującą interpretację uŜytych 
symboli i oznaczeń: 
 
  1) linia rozgraniczająca tereny o róŜnych funkcjach lub 

róŜnych zasadach zagospodarowania - oznacza linie 
obowiązującą, która nie moŜe ulec przesunięciu w 
wyniku realizacji planu, 

 
  2) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza linię 

traktowaną jako nieprzekraczalną tzn., Ŝe Ŝaden 
element budynku nie moŜe przekroczyć tej linii, z 
moŜliwością wycofania budynku w głąb działki, 

 
  3) przeznaczenie podstawowe - naleŜy przez to 

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

 
  4) przeznaczenie dopuszczalne - naleŜy przez to 

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

 
  5) drogi wewnętrzne – naleŜy przez to rozumieć drogi 

nie zaliczone do Ŝadnej kategorii dróg publicznych, w 
szczególności drogi dojazdowe do gruntów rolnych i 

leśnych i dojazdowe do obiektów usługowych i 
produkcyjnych. 

 
§ 6. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 

planu są obowiązujące: 
 
  1) granice obszaru opracowania planu, 
 
  2) oznaczenia przeznaczenia terenu, 
 
  3) linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznaczeniu 

i róŜnych zasadach zagospodarowania oraz ich 
funkcje, 

 
  4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
 
  5) funkcja i parametry ciągów komunikacyjnych. 
 

§ 7. Ustala się następujące zasady zagospodarowania 
na całym obszarze objętym planem: 
 

1. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
 
  1) dopuszcza się zmniejszenie ilości działek poprzez 

łączenie działek wyznaczonych na rysunku planu, 
 
  2) w przypadku łączenia działek obowiązują zasady 

zabudowy i zagospodarowania terenu jak dla 
pojedynczej działki, 

 
  3) jako generalną zasadę w projektowaniu naleŜy 

przyjąć zagospodarowanie działki według jednolitej 
koncepcji architektonicznej, ze szczególną dbałością 
o skalę, formą zabudowy i detal architektoniczny, 

 
  4) postuluje się wprowadzenia zieleni towarzyszącej 

wzdłuŜ całej długości dróg publicznych według 
jednolitej koncepcji nasadzeń, 

 
  5) adaptuje się istniejący podział geodezyjny, 
 
  6) zasady wewnętrznego podziału pokazane na 

rysunku planu wskazują na moŜliwość podziału 
terenu na działki i nie są obligatoryjne. 

 
2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury. Tereny objęte granicami opracowania 
nie znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej. 
 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu. 
Teren opracowania leŜy w obszarze chronionego 
krajobrazu, w odniesieniu do którego mają zastosowanie 
przepisy Rozporządzenia Nr 21 Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie 
wprowadzania obszarów chronionego krajobrazu na 
terenie województwa warmińsko – mazurskiego (Dz. Urz. 
Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 52 poz. 725). 
 

4. Zasady obsługi infrastruktury technicznej: 
 
  1) ustala się zasadę prowadzenia sieci infrastruktury 

technicznej w liniach rozgraniczających dróg o ile nie 
zostały pokazane na rysunku planu, 

 
  2) zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego – nie 

dopuszcza się indywidualnych rozwiązań 
zaopatrzenia w wodę; przewiduje się dwa włączenia 
do wodociągu w ulicy Jasnej, co umoŜliwi dalszą 
rozbudowę wodociągu do miejscowości Wymój, 
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  3) odprowadzenie ścieków sanitarnych - 

projektowanym kolektorem grawitacyjnym do 
przepompowni ścieków głównej, następnie 
przetłoczenie do istniejącej kanalizacji w ulicy Jasnej 
w Stawigudzie – nie dopuszcza się rozwiązań 
przejściowych w postaci zbiorników bezodpływowych 
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków; ścieki z 
przepompowni lokalnych zaznaczonych na planie 
naleŜy odprowadzić siecią kanalizacji tłocznej do 
studzienki rozpręŜnej zlokalizowanej na kanale 
grawitacyjnym w drodze lokalnej, 

 
  4) wody deszczowe - po podczyszczeniu przewiduje się 

odprowadzenie wód deszczowych do najbliŜszego 
rowu bez nazwy, kierunek spływu wód deszczowych 
pokazano na planie; przewiduje się, Ŝe w 
perspektywie będzie to główny kolektor 
odprowadzający wody deszczowe z całej zlewni tego 
terenu, 

 
  5) zaopatrzenie w energię elektryczną - w celu 

wyposaŜenia terenu w energię elektryczną projektuje 
się budowę naziemnej stacji transformatorowej 
15/0,4 zlokalizowanej zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku planu oraz poprowadzenie kabla 
podziemnego w liniach rozgraniczających drogi 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; szafki 
złączeniowo pomiarowe naleŜy projektować na linii 
rozgraniczającej drogę i tereny zabudowy po stronie 
terenów zabudowy, 

 
  5) zaopatrzenie w gaz – z istniejącej sieci na zasadach 

uzgodnionych z zarządcą sieci, 
 
  6) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła 

z wyłączeniem paliw wysokoemisyjnych jak węgiel i 
koks, 

 
  7) gromadzenie odpadów stałych – odbywa się będzie 

w typowych pojemnikach w granicach własnych 
działki z wywiezieniem na wysypisko przez 
wyspecjalizowane przedsiębiorstwo, nie dopuszcza 
się utylizacji odpadów w granicach własnych działki. 

 
5. Rozwiązania komunikacyjne: 

 
  1) w rozwiązaniach komunikacyjnych jako 

obowiązkowe naleŜy przyjąć szerokość dróg w 
liniach rozgraniczających i powiązanie w układzie 
przestrzennym z istniejącymi drogami, 

 
  2) koncepcje zagospodarowania pasów drogowych, 

skrzyŜowań oraz postulowane wjazdy mogą być 
korygowane w zaleŜności od potrzeb bez 
konieczności zmiany niniejszego planu, 

 
  3) zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach 

własnych działek, 
 
  4) zabrania się utwardzania powierzchni dróg, placów 

manewrowych i parkingów ŜuŜlem i gruzem 
budowlanym, 

 
  5) w liniach rozgraniczających ulic naleŜy przewidzieć 

lokalizację hydrantów przeciwpoŜarowych. 
 
 
 
 

Rozdział II 
Przepisy szczegółowe dotycz ące terenów o ró Ŝnej 

funkcji 
 

§ 8. 1. 01 PSB – Funkcja podstawowa: teren 
zabudowy baz, składów i magazynów. Jako funkcję 
uzupełniającą dopuszcza się usługi oraz handel hurtowy o 
powierzchni sprzedaŜowej nie przekraczającej 50% 
powierzchni funkcji podstawowej. Zakaz lokalizacji 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie 
środowiska. Nie dopuszcza się lokalizacji funkcji 
mieszkaniowej. 
 
  1) wszystkie obiekty budowlane w granicach 

wydzielonej działki powinny tworzyć kompozycyjną 
całość pod względem formy architektonicznej, 
uŜytych materiałów wykończeniowych i kolorystyki - 
naleŜy w całej kompozycji wytworzyć dominantę w 
postaci budynku głównego o charakterze 
reprezentacyjnym od strony drogi krajowej, 

 
  2) dopuszczalna wysokość zabudowy od średniego 

poziomu terenu liczonego po obrysie budynku do 
najwyŜszego punktu budynku - maksymalnie 12 m, 

 
  3) geometria dachu uzaleŜniona od funkcji budynków – 

postuluje się dachy dwuspadowe symetryczne o 
maksymalnym nachyleniu połaci do 38o, 

 
  4) pokrycie dachu: wskazane jest zastosowanie tego 

samego rodzaju pokrycia dla całego zespołu 
zabudowy, 

 
  5) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do 

powierzchni działki – nie więcej niŜ 0,6, 
 
  6) na obszarach wydzielonych działek obowiązuje 

zachowanie nie mniej niŜ 10% powierzchni działki 
jako biologicznie czynnej, 

 
  7) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi 

krajowej – 65 m od zewnętrznej krawędzi istniejącej 
jezdni zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 

  8) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony 
zachodniej – 15 m od linii istniejącego gazociągu 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 

 
  9) dopuszcza się podział terenu na działki o 

powierzchni nie mniejszej niŜ 3000 m2 pod 
warunkiem, Ŝe będą miały zapewniony dostęp z 
drogi publicznej. 

 
2. 02 PSB – Funkcja podstawowa: teren zabudowy 

baz, składów i magazynów. Jako funkcję uzupełniającą 
dopuszcza się usługi i rzemiosło produkcyjne oraz handel 
hurtowy o powierzchni sprzedaŜowej nie przekraczającej 
50% powierzchni funkcji podstawowej. Zakaz lokalizacji 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie 
środowiska. Nie dopuszcza się lokalizacji funkcji 
mieszkaniowej. 
 
  1) wszystkie obiekty budowlane w granicach 

wydzielonej działki powinny tworzyć kompozycyjną 
całość pod względem formy architektonicznej, 
uŜytych materiałów wykończeniowych i kolorystyki, 
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  2) dopuszczalna wysokość zabudowy od średniego 
poziomu terenu liczonego po obrysie budynku do 
najwyŜszego punktu budynku: maksymalnie 12 m, 

 
  3) geometria dachu uzaleŜniona od funkcji budynków – 

postuluje się dachy dwuspadowe symetryczne o 
maksymalnym nachyleniu połaci do 38o, 

 
  4) pokrycie dachu: wskazane jest zastosowanie tego 

samego rodzaju pokrycia dla całego zespołu, 
 
  5) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do 

powierzchni działki – nie więcej niŜ 0,5, 
 
  6) na obszarach wydzielonych działek obowiązuje 

zachowanie nie mniej niŜ 10% powierzchni działki 
jako biologicznie czynnej, 

 
  7) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony 

projektowanej drogi gminnej – 6 m od linii 
rozgraniczającej pas drogowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu, 

 
  8) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony 

południowej – 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni 
drogi powiatowej Stawiguda – Wymój, 

 
  9) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony 

wschodniej – 15 m od linii istniejącego gazociągu 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 

 
  10) dopuszcza się podział terenu na działki o 

powierzchni nie mniejszej niŜ 3000 m2 pod 
warunkiem, Ŝe będą miały zapewniony dostęp z 
drogi publicznej. 

 
3. 03 URP, 04 URP - Funkcja podstawowa: teren 

zabudowy usługowej i rzemiosła produkcyjnego. Jako 
funkcję uzupełniająca dopuszcza się mieszkanie 
zakładowe dla pracowników lub właściciela 
nieruchomości. Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 
przepisów o ochronie środowiska. 
 
   1) wszystkie obiekty budowlane w granicach 

wydzielonej działki powinny tworzyć kompozycyjną 
całość pod względem formy architektonicznej, 
uŜytych materiałów wykończeniowych i kolorystyki, 

 
  2) dopuszczalna wysokość zabudowy od średniego 

poziomu terenu liczonego po obrysie budynku do 
najwyŜszego punktu budynku: maksymalnie 8,5 m, 

 
  3) geometria dachu uzaleŜniona od funkcji budynków, 

postuluje się stosowanie dachów stromych, 
dwuspadowych symetrycznych o nachyleniu połaci 
do 38o, 

 
  4) pokrycie dachu: wskazane jest zastosowanie tego 

samego rodzaju pokrycia dla całego zespołu, 
 
  5) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do 

powierzchni działki – nie więcej niŜ 50%; na 
obszarach wydzielonych działek obowiązuje 
zachowanie nie mniej niŜ 20% powierzchni działki 
jako biologicznie czynnej, 

 
  6) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony 

projektowanej drogi gminnej – 6 m od linii 

rozgraniczającej pas drogowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu. 

 
4. 05 KD – teren przeznaczony na poszerzenie drogi 

krajowej nr 51 Olsztyn – Olsztynek oraz budowę drogi 
gospodarczej równoległej do zmodernizowanej drogi 
krajowej, łączącej drogę powiatową do Wymoju z 
projektowanym węzłem na drodze krajowej nr 51 przy 
wjeździe do wsi Stawiguda. 
 
  1) szerokość pasa drogowego w liniach 

rozgraniczających – 100 m liczona po 50 m w kaŜdą 
stronę od osi jezdni dwujezdniowej drogi krajowej 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 

 
  2) parametry drogi krajowej – zgodne z koncepcją 

modernizacji drogi krajowej nr 51 przedstawioną 
przez zarządcę drogi, 

 
  3) parametry drogi gospodarczej – dwie jezdnie po 2,70 

m kaŜda, 
 
  4) zakaz jakiejkolwiek zabudowy w wyznaczonym pasie 

drogowym, 
 
  5) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 

rozgraniczenia pasa drogowego zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu, 

 
  6) tymczasowy sposób uŜytkowania – tereny rolnicze 

bez moŜliwości trwałych nasadzeń. 
 

5. 06 KD – teren drogi gminnej publicznej. 
 
  1) szerokość pasa drogowego w liniach 

rozgraniczających – 12 m, w tym 2 jezdnie po 2,70 m 
kaŜda, 

 
  2) naleŜy w miejscu skrzyŜowania projektowanej drogi 

z istniejącym gazociągiem zastosować działania 
ochronne zgodnie z wytycznymi dysponenta sieci 
gazowej, 

 
  3) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 

rozgraniczenia drogi gminnej – 6 m, 
 
  4) zakaz utwardzania drogi ŜuŜlem i gruzem 

budowlanym. 
 

6. 07 KWx – teren ciągu pieszo-jezdnego. 
 
  1) szerokość w liniach rozgraniczających 5,0 m, 
 
  2) zakaz utwardzania drogi ŜuŜlem i gruzem 

budowlanym. 
 

7. 08 KWx  – teren ciągu pieszo-jezdnego. 
 
  1) szerokość w liniach rozgraniczających 6,0 m, 
 
  2) zakaz utwardzania drogi ŜuŜlem i gruzem 

budowlanym. 
 

8. 09 TI – tereny urządzeń infrastruktury technicznej: 
teren przebiegu istniejącej sieci gazowej wysokiego 
ciśnienia oraz teren przebiegu projektowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej i wodociągu zgodnie z oznaczeniami 
na rysunku planu. 
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  1) zakaz stosowania nasadzeń trwałych – teren naleŜy 
pozostawić w uŜytkowaniu rolniczym, 

 
  2) naleŜy zapewnić dostępność komunikacyjną terenu 

w celu konserwacji urządzeń infrastruktury 
technicznej. 

 
9. 10 E – teren projektowanej stacji transformatorowej. 

 
  1) teren stacji ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem 

osób postronnych, 
 
  2) zabezpieczenie dojazdu do stacji transformatorowej 

od strony projektowanej drogi gminnej, 
 
  3) dopuszcza się lokalizację na części terenu 

przepompowni ścieków. 
 

10. 11 ZL – tereny zieleni leśnej. 
 
  1) adaptuje się istniejący drzewostan, 
 
  2) zabrania się wznoszenia budynków, stawiania 

przyczep i barakowozów, lokalizacji tymczasowych 
obiektów budowlanych, 

 
  3) dopuszcza się lokalizowanie niezbędnych obiektów i 

urządzeń infrastruktury technicznej o ile ich 
lokalizacja lub przebieg nie został pokazany na 
rysunku planu. 

 
11. 12 ZP – tereny zieleni urządzonej. 

 
  1) dopuszcza się uŜytkowanie terenu jako tereny 

rekreacji i sportu, 
 
  2) dopuszcza się uzupełnienie szaty roślinnej 

nasadzeniami w postaci zieleni niskiej i wysokiej, 
 
  3) zakaz zabudowy, za wyjątkiem obiektów i urządzeń, 

których postawienie będzie uzasadnione 

funkcjonowaniem obszaru zgodnie z 
przeznaczeniem podstawowym, w tym: obiektów 
małej architektury związanych z 
zagospodarowaniem rekreacyjno-wypoczynkowym. 

 
12. 13 W – tereny wód stojących. 

 
  1) dopuszcza się uŜytkowanie terenu jako tereny 

rekreacji i sportu, 
 
  2) dopuszcza się uzupełnienie szaty roślinnej 

nasadzeniami w postaci zieleni niskiej, 
 
  3) dopuszcza się uporządkowanie brzegów i 

pogłębienie dna zbiornika. 
 

Rozdział III 
Przepisy ko ńcowe 

 
§ 9. Ustala się stawkę procentową słuŜącą naliczaniu 

opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w następującej 
wysokości: 
 
PSB 20% 
URP 20% 
KD 0% 
TI, E, K 0% 
KWx 0% 
ZP, ZL, W 0% 

 
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Stawiguda. 
 

§ 11. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Stawiguda 
Maria Dąbrowska 
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Rady Gminy Stawiguda 
Nr XXI/157/04 z dnia 30 września 2004 r. 

 
Rozstrzygni ęcie dotycz ące zgodno ści miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg o z ustaleniami studium: 
 
dotyczy: „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów działalności gospodarczej w 
obrębie Stawiguda, w gminie Stawiguda” 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, zm.:) 
stwierdza się zgodność „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
działalności gospodarczej w obrębie Stawiguda, w gminie 
Stawiguda” ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda. 
Zgodnie z ustaleniami studium teren objęty granicami 
opracowania planu połoŜony jest w obszarze oznaczonym 
jako „Kierunki rozwoju zabudowy usług, rzemiosła, baz, 
magazynów i składów oraz przemysłu nieuciąŜliwego”. 

 
 
 
 
 

Załącznik Nr 3 
do Uchwały Rady Gminy Stawiguda 
Nr XXI/157/04 z dnia 30 września 2004 r. 

 
Rozstrzygni ęcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu:  

 
dotyczy: „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów działalności gospodarczej w 
obrębie Stawiguda, w gminie Stawiguda” 
 

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717) termin 

wnoszenia uwag do projektu „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
działalności gospodarczej w obrębie Stawiguda, w gminie 
Stawiguda” wyznaczono w dniach od 14 września 2004 r. 
do 28 września 2004 r. 
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły Ŝadne uwagi do 
projektu planu. 

 
 
 
 
 

Załącznik Nr 4 
do Uchwały Rady Gminy Stawiguda 
Nr XXI/157/04 z dnia 30 września 2004 r. 

 
Rozstrzygni ęcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakre su infrastruktury technicznej, które nale Ŝą do zadań 

własnych gminy: 
 

dotyczy: „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów działalności gospodarczej w 
obrębie Stawiguda, w gminie Stawiguda” 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717) rozstrzyga 

się o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŜą do zadań własnych gminy 
ujętych w „Miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów działalności gospodarczej w 
obrębie Stawiguda, w gminie Stawiguda” w sposób 
następujący: 

 
rodzaj inwestycji źródła finansowania 

1. budowa kolektora kanalizacji ściekowej zgodnie z ideogramem na rysunku planu budŜet gminy + fundusze zewnętrzne + inwestorzy prywatni 
2. budowa sieci wodociągowej zgodnie z ideogramem na rysunku planu budŜet gminy + fundusze zewnętrzne + inwestorzy prywatni 
3. budowa sieci kanalizacji deszczowej budŜet gminy + fundusze zewnętrzne + inwestorzy prywatni 
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1769 
ZARZĄDZENIE Nr 16 

Dyrektora Urz ędu Morskiego w Gdyni 

z dnia 4 pa ździernika 2004 r. 

 

w sprawie okre ślenia granic pasa technicznego na terenie gminy Kro kowa. 

 

Na podstawie art. 47 w związku z art. 36 ust. 5 pkt 1 
ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej  
(j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, Nr 170, poz. 1652, 
z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 93, poz. 895) oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r. 
w sprawie 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 
gminy Krokowa (woj. pomorskie, powiat Puck, obwód 
Rozewie I) poprzez ogłoszenie numerów ewidencyjnych 
działek wchodzących w skład pasa technicznego (stan 
ewidencyjny na dzień 27.02.2004 r.): 
 
Gmina Krokowa 
 
Obręb Białogóra 
 
  -  Ark. Mapy 1 – działki nr: 1/1, 1/2; 
 
  -  Ark. Mapy 2 – działki nr: 2/6, 3/3, 4/5, 5/4, 6/2, 7/2, 7/3, 

13/7, 13/8; 
 

Obręb śarnowiec 
 
  -  Ark. Mapy 1 – działki nr: część 82 (rzeka Piaśnica), 

194/2, 451/1; 
 
Obręb Karwieńskie Błota 
 
  -  Ark. Mapy 1 – działki nr: część 1/1, 1/2, 56, 59, 60, 

część 139, część 171 (rzeka Karwia) ; 
 
  -  Ark. Mapy 3 - działka nr: 473/2; 
 

§ 2. Materiały kartograficzne z naniesioną granicą 
pasa technicznego i dane geodezyjne znajdują się w 
Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w Pucku oraz w archiwum geodezyjnym 
Urzędu Morskiego w Gdyni. 
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dziennikach Urzędowych Województw 
Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni 
Igor Jagniszczak 

 

 
 
 
 
 


