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UCHWAŁA Nr XVII/116/04
Rada Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 17 czerwca 2004 r.

w sprawie ustalenia herbu i flagi Gminy Gronowo Elbląskie.

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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) 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
oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1353) Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§ 1. Ustanawia się herb i flagę Gminy Gronowo
Elbląskie.
§ 2. 1. Herb Gminy przedstawia w złotym polu
czerwony wiatrak z czarnymi skrzydłami nad czarną
depresją i zieloną łąką ze złotym liściem dębu
z Ŝołędziem.

2. Wzór herbu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 3. 1. Flaga Gminy przedstawia płat prostokątny 5:8
niebieskie tło z umieszczonym centralnie herbem gminy.
2. Wzór flagi określa załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Zenon Urbaniak
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UCHWAŁA Nr XXVI/303/04
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Zalewo.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada
Miejska w Zalewie uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Zalewie uchwala Regulamin
Cmentarzy Komunalnych znajdujących się na terenie
Miasta i Gminy Zalewo, w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Zalewo.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Laskowski

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Zalewa.

Załącznik
do Uchwały Nr XXVI/303/04
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 grudnia 2004 r.
REGULAMIN CMENTARZY KOMUNALNYCH
§ 1. Cmentarz stanowi własność Gminy Zalewo.
§ 2. Cmentarzem
Komunalnej w Zalewie.

zarządza

Zakład

Gospodarki

§ 3. Na terenie cmentarza zabrania się:
1) zakłócania ciszy, porządku i naruszania powagi
miejsca,
2) wprowadzania zwierząt,
3) niszczenia
urządzeń
cmentarnych,
nagrobków
i zieleni,
4) wysypywania odpadów poza pojemniki i miejsca do
tego przeznaczone,
5) umieszczania tablic informacyjnych i reklamowych
w obrębie cmentarza i na ogrodzeniach cmentarza,
6) samowolnego wycinania drzew, krzewów oraz
ogrodzenia miejsc cmentarnych,
7) prowadzenia działalności handlowej,
8) spoŜywania
alkoholu
i
przebywania
osób
nietrzeźwych.
§ 4. Majątek znajdujący się na cmentarzu poleca się
opiece osób przebywających na terenie cmentarza.
§ 5. Pogrzeby mogą odbywać się codziennie od świtu
do zmierzchu.
§ 6. Podstawą do pochowania zwłok na cmentarzu jest
karta zgonu, którą dostarcza zarządzającemu organizator
pogrzebu.
§ 7. Po złoŜeniu zwłok do trumny i przymocowaniu
wieka zabrania się otwierania jej na cmentarzu.
______________
* Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził niewaŜność
- rozstrzygnięcie nadzorcze PN. 0911-17/05 z dnia 2 lutego 2005 r.

§ 8. Wykonanie czynności pogrzebowych, budowa
grobowca oraz ustawienie pomnika na terenie cmentarza
wymaga
wcześniejszego powiadomienia
zarządcy
cmentarza w czasie minimum jednej doby przed
planowanym rozpoczęciem prac w celu dokonania
niezbędnych uzgodnień oraz wniesienia wymaganych
opłat.
§ 9. Po zakończeniu pogrzebu, budowy grobowca lub
ustawieniu nagrobka teren naleŜy uporządkować i zgłosić
do odbioru osobie reprezentującej zarządcę cmentarza.
§ 10. Wymiary nagrobków nie mogą przekraczać
wymiarów grobu. (Nie przestrzegania w/w warunku grozi
rozbiórką na koszt stawiającego.)*
§ 11. Pielęgnacja nagrobków naleŜy do rodzin
zmarłych.
§ 12. KaŜdorazowy wjazd pojazdem samochodowym
na teren cmentarza wymaga uzyskania zgody zarządcy.
§ 13. Po upływie 20 lat od pochówku oraz 5 lat od
chwili rezerwacji miejsca pod grób naleŜy ponownie uiścić
opłatę. Wysokość opłaty dokonywana jest w/g. stawek
obowiązujących w dniu jej dokonywania. Nie uiszczenie
w/w opłaty oznaczać będzie, iŜ osoby zainteresowane nie
zgłaszają zastrzeŜeń, odnośnie ponownego uŜycia grobu
lub rezygnują z rezerwacji.
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UCHWAŁA Nr XXVI/304/04
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej 3 w Zalewie.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4)
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) - Rada Miejska w Zalewie uchwala, co
następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Zalewa.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Zalewo.

§ 1. 1. Rada Miejska w Zalewie uchwala Regulamin
Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej 3 w Zalewie, w
brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.

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

2. Targowisko Miejskie obejmuje obszar określony na
mapie stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Laskowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/304/04
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 grudnia 2004 r.
REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. TARGOWEJ 3 W ZALEWIE
§ 1. 1. Targowisko czynne jest za wyjątkiem świąt w
00
00
kaŜdy czwartek od godz. 6. do godz. 14. .

5) przestrzegania Regulaminu Targowiska i przepisów:
przeciwpoŜarowych, sanitarnych i porządkowych,

2. Nadzór nad Targowiskiem sprawuje Urząd Miejski w
Zalewie.

6) naprawy szkód wyrządzonych na Targowisku,

3. Administratorem Targowiska odpowiedzialnym za
bieŜący nadzór i eksploatację jest Zakład Gospodarki
Komunalnej w Zalewie.
§ 2. UpowaŜnionymi do wykonywania handlu na
Targowisku są:
1) osoby fizyczne,

7) posprzątania
zajmowanego
stanowiska
oraz
składowania odpadów i nieczystości w miejscach do
tego wyznaczonych,
8) okazywania na Ŝądanie upowaŜnionych
pokwitowania uiszczenia opłaty targowej,

osób

9) wykonywania poleceń porządkowych wydawanych
przez osoby upowaŜnione lub przedstawicieli
Administratora.

2) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
3) osoby prawne.
§ 3. Osoby prowadzące handel na Targowisku
zobowiązane są do:

§ 4. Osobami upowaŜnionymi do kontroli i wydawania
poleceń słuŜbowych są:
1) funkcjonariusze Policji,

1) uiszczania inkasentowi stosownej opłaty targowej,

2) wyznaczeni pracownicy
Miejskiego w Zalewie,

2) zachowania dowodu uiszczenia opłaty do momentu
opuszczenia Targowiska,

3) inne osoby upowaŜnione na podstawie odrębnych
przepisów prawnych.

3) posiadania przy sobie dokumentu toŜsamości,
dokumentów upowaŜniających do prowadzenia
działalności gospodarczej,
4) okazywania w/w dokumentów na Ŝądanie osób
upowaŜnionych do kontroli,

Administratora

i

Urzędu

§ 5. Na Targowisku zabrania się:
1. SprzedaŜy następujących towarów:
1) paliw płynnych np. oleje napędowe, benzyna,
2) napojów alkoholowych oraz papierosów bez akcyzy,

Dziennik Urzędowy
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3) papierów wartościowych,
4) broni, amunicji i materiałów wybuchowych,
5) środków farmaceutycznych i trucizn,
6) rzeczy pochodzących z przestępstwa lub, co do
których zachodzi uzasadnione podejrzenie, Ŝe
pochodzą z kradzieŜy,
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ustawione lub uŜywane w sposób umoŜliwiający
stwierdzenie przez kupującego prawidłowości i rzetelności
waŜenia i mierzenia.
§ 7.1. Czynności wyładunkowo-załadunkowe nie
powinny przekraczać 30 minut i nie mogą powodować
utrudnień w ruchu pieszym i kołowym.
2. Pojazdy naleŜy parkować w miejscu do tego
wyznaczonym przez Administratora.

7) artykułów, których sprzedaŜ jest koncesjonowana,
§ 8. 1. Do zadań Administratora Targowiska naleŜy:
8) innych artykułów, których sprzedaŜ jest zabroniona na
podstawie przepisów prawa.
2. Prowadzenia gier hazardowych, sprzedaŜy towarów
w drodze publicznych losowań i przetargów z wyjątkiem
loterii ksiąŜkowych.
3. Wystawiania, reklamowania i spoŜywania napojów
alkoholowych.
4. Zaśmiecania i zanieczyszczania Targowiska.
5. Handlu w miejscach nie wyznaczonych, a w
szczególności na drogach dojazdowych i alejach
wytyczonych przez Administratora.
6. Pozostawiania pojazdów w miejscach do tego nie
wyznaczonych.
7. Poruszania się po terenie Targowiska samochodami
i pojazdami jednośladowymi poza wyznaczonymi drogami.

1) wyznaczenie
Targowisku,

sprzedającym

miejsca

handlu

na

2) pobieranie opłaty targowej,
3) kontrolowanie sprzedających pod kątem posiadania
dowodu uiszczenia opłaty targowej,
4) nadzorowanie przestrzegania przepisów niniejszego
Regulaminu.
2.
Administrator
Targowiska,
z
uwagi
na
bezpieczeństwo wszystkich uŜytkowników Targowiska nie
gwarantuje sprzedającym dojazdu bezpośrednio do
wyznaczonego stanowiska sprzedaŜy oraz moŜliwości
pozostawienia pojazdu w bezpośrednim sąsiedztwie
stanowiska handlowego.
§ 9. Nie przestrzeganie postanowień niniejszego
Regulaminu powoduje zastosowanie środków prawnoadministracyjnych w postaci:

8. Głośnego odtwarzania muzyki, jak i głośnego
reklamowania lub zachęcania do zakupu przy uŜyciu
sprzętu nagłaśniającego.

1) postępowania mandatowego tj. nałoŜenia grzywny
przez Policję,

9. Dopuszcza się sprzedaŜ mięsa, drobiu i ryb pod
warunkiem spełnienia wymogów sanitarnych.

2) postępowania wg. kodeksu
karnego oraz innych ustaw,

10. Dopuszcza się sprzedaŜ zwierząt gospodarskich
pod warunkiem spełnienia wymogów sanitarnych.

3) usunięcia z Targowiska.

§ 6.1. Do waŜenia i mierzenia towarów powinny być
uŜywane jednostki miar obowiązujące w obrocie
towarowym tj. metr, litr, kilogram i ich pochodne oraz inne
powszechnie stosowane.
2. Narzędzia pomiarowe uŜywane na Targowisku
powinny posiadać waŜną cechę legalizacyjną oraz być

wykroczeń,

kodeksu

§ 10. Powoływanie się na nie znajomość postanowień
niniejszego Regulaminu nie zwalnia osób prowadzących
handel w obrębie Targowiska od jego przestrzegania.
§ 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem stosuje się inne powszechnie obowiązujące
przepisy.
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/304/04
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 grudnia 2004 r.
Działka Nr 181/1 o pow. 1.7998 ha
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UCHWAŁA Nr XXXVI/245/04
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto
w rejonie ulic Kościuszki, Grunwaldzkiej, Malczewskiego, Orła Białego, Saperów, Sowińskiego i Legionów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 302, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz na podstawie art. 20 ust. 1
oraz art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141,
poz. 1492), Rada Miejska uchwala, co następuje:

2) linie zabudowy nieprzekraczalne,
3) linie zabudowy ściśle określone,
4) strefa ochrony konserwatorskiej „B1”;
5) strefa ochrony konserwatorskiej „B2” i „B3”,
6) strefa ochrony konserwatorskiej „E”,
7) strefa ochrony archeologicznej „W”.

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie
ulic Kościuszki, Grunwaldzka, Malczewskiego, Orła
Białego, Saperów, Sowińskiego i Legionów zwany dalej
planem.
§ 2. 1. Plan składa się z następujących elementów
podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:
1) ustaleń planu stanowiącego treść niniejszej uchwały,
2) rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały,
3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu stanowiącego załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały,
4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które naleŜą do zadań własnych gminy oraz zasadach
ich finansowania stanowiącego załącznik Nr 3 do
niniejszej uchwały,
5) stwierdzenia
zgodności
planu
ze
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego.
2. Ustalenia planu obowiązują na obszarze
wyznaczonym granicą opracowania planu, która została
określona na rysunku planu.

2. Ustała się następujący zakres oznaczeń
graficznych na rysunku planu, mogących ulec zmianie
na następujących warunkach:
1) oznaczenia
liniowe
projektowanych
urządzeń
sieciowych określają ich orientacyjny przebieg do
uściślenia w projekcie budowlanym zagospodarowania
terenu po uprzednim uzgodnieniu z dysponentami
sieci,
2) układ jezdni oraz rozwiązania skrzyŜowań pokazane
na
rysunku
planu
wymagają
uściślenia
w
rozwiązaniach technicznych na etapie projektu
budowlanego w granicach linii rozgraniczających,
3) linie podziału wewnętrznego orientacyjne mogą ulec
przesunięciu w uzasadnionych przypadkach do ±15%
szerokości działek,
4) linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznaczeniu
lub róŜnych zasadach zagospodarowania orientacyjne
mogą ulec przesunięciu na etapie porządkowania
ogrodzenia działek do ±10,0 m chyba, Ŝe ustalenia
szczegółowe stanowią inaczej.
3. Ustala się następującą interpretację uŜytych
symboli i oznaczeń. Ilekroć w dalszej treści niniejszej
uchwały jest mowa o:
1) uchwale - naleŜy przez to rozumieć niniejszą uchwałę
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście,

Rozdział I
Przepisy ogólne

2) przepisach szczególnych i odrębnych - naleŜy
przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu
terenem wynikające z prawomocnych decyzji
administracyjnych (art. 104 KPA),

§ 3. 1. Ustala się następujący zakres oznaczeń
graficznych
na
rysunku
planu
jako
ściśle
obowiązujący i określony:

3) rysunku planu - naleŜy przez to rozumieć rysunek
planu na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali
1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

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

4) powierzchni biologicznie czynnej - naleŜy przez to
rozumieć powierzchnię działki nie utwardzoną z

3. Rysunek planu do publikacji został pomniejszony
kserograficznie i składa się z 2 sekcji A4.
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wytworzoną warstwą glebową, pokrytą
roślinnością lub uŜytkowaną rolniczo,

trwałą

5) terenach zabudowy mieszkalno-usługowej - są to
tereny z przewagą funkcji mieszkalną do 70%. Obie
funkcje mogą się znajdować w jednym obiekcie (usługi
na parterze, mieszkania na piętrze) lub zlokalizowane
na działce w dwóch bryłach o funkcji mieszkaniowej
i usługowej,
6) usługach nieuciąŜliwych - naleŜy przez to rozumieć,
Ŝe są to obiekty, których uciąŜliwość nie moŜe
wykraczać poza teren lokalizacji działki, do której
inwestor posiada tytuł prawny,

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów
oznaczonych odpowiednio symbolami przeznaczenia
i wyznaczonych liniami rozgraniczającymi zgodnie z
rysunkiem planu.
MW - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej,
MN - tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej,
MNU
tereny
jednorodzinnej,

zabudowy

mieszkalno-usługowej

UA - teren administracyjno-usługowy,
Ul - teren remizy straŜackiej,

7) zabudowie adaptowanej - oznacza zabudowę do
zachowania. Budynki adaptowane mogą podlegać
przebudowie, rozbudowie i modernizacji łącznie ze
zmianą funkcji chyba, Ŝe ustalenia szczegółowe
stanowią inaczej,

GA - teren rozdzielni gazu,
G - teren stacji redukcyjnej gazu,
UK - teren obiektów kultury, wyznaniowych,

8) terenach adaptowanych - oznacza
zachowania z istniejącą funkcją,

tereny

do
UKR - teren usług kulturalno-rekreacyjno-rozrywkowych,

9) liniach rozgraniczających - naleŜy przez to rozumieć
linię dzielącą tereny o róŜnym przeznaczeniu
i o róŜnych funkcjach lub róŜnych zasadach
zagospodarowania,

UG - tereny usług gastronomii sezonowej z zielenią
towarzyszącą,

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy - oznacza linię
wyznaczoną na rysunku planu, poza którą nie wolno
wyprowadzać
płaszczyzny
elewacji
nowo
realizowanych budynków,

US - tereny sportowe,

UO - tereny przedszkola,

UT - teren stanicy wodnej,
WS - tereny wód otwartych,

11) obowiązującej linii zabudowy - oznacza linię
wyznaczoną na rysunku planu, wzdłuŜ której
obowiązuje usytuowaniem jednej z elewacji budynku
bez moŜliwości wysunięcia lub cofnięcia,
12) wskaźniku intensywności zabudowy - naleŜy
przez to rozumieć maksymalną lub minimalną
wartość stosunku powierzchni całkowitej wszystkich
kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków
istniejących i lokalizowanych na danej działce
budowlanej do powierzchni całkowitej działki,

U - tereny usług nieuciąŜliwych,
E - teren trafostacji,
NO - teren przepompowni,
ZP - teren zieleni parkowej,
Z - teren zieleni przybrzeŜnej rzeki Łyny,
ZT - teren zielem niskiej,

13) uciąŜliwości - naleŜy przez to rozumieć działanie
uznawane za uciąŜliwe lub ponad normalne wg
obowiązujących norm i przepisów szczególnych,

ZI - teren zieleni izolacyjnej,
RZ - teren zieleni łąkowej,

14) zieleni miejskiej - rozumie się przez to zespoły
roślinności
spełniające
cele
wypoczynkowe,
zdrowotne, dydaktyczno-wychowawcze i estetyczne,
a w szczególności: parki, zieleńce, zieleń na
placach, ulicach i zieleń izolacyjną,

RO - tereny ogródków,
KS - teren komunikacji (parkingi, place, zespoły garaŜy)
KDL - teren ulicy lokalnej-publicznej,

15) ulicach wewnętrznych - naleŜy przez to rozumieć
drogi na terenach zainwestowanych, nie zalicza do
Ŝadnej kategorii dróg publicznych, a w szczególności
drogi w osiedlach mieszkaniowych wielorodzinnych.
Rozdział II
Ustalenia ogólne

KD - teren ulic dojazdowych, publicznych,
KDW - teren ulic wewnętrznych,
KR - teren ścieŜek pieszo-rowerowych,
KXX - teren ścieŜek pieszych.

Ustalenia ogólne
zagospodarowania i
ustaleniami planu.

dotyczące zasad uŜytkowania
zabudowy obszaru objętego

§ 4. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów.

2.
Wszelkie
niezbędne
dla
prawidłowego
funkcjonowania miasta obiekty i urządzenia, a w
szczególności obiekty obrony cywilnej, ratownictwa,
bezpieczeństwa państwa, obiekty obsługi technicznej
miasta, urządzenia melioracji, zieleń miejską moŜna
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realizować na kaŜdym terenie publicznym w sposób
zgodny z ustaleniami planu z zakresu warunków zasad
i standardów kształtowania zabudowy przepisami
szczegółowymi i zasadami współŜycia społecznego.
3. Plan wyznacza jako tereny przeznaczone do
realizacji celów publicznych tereny usług nieuciąŜliwych
oznaczone symbolami: Ul, UK, US, UO, UKR tereny ulic
publicznych oznaczone symbolami: KLD i KD, tereny
ścieŜek pieszo-rowerowych oznaczone symbolem KR,
tereny ścieŜek pieszych oznaczone symbolem KXX,
tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolem ZP, Z i ZI.
Na całym obszarze objętym planem dopuszcza się
lokalizację wszelkich zadań słuŜących realizacji celów
publicznych. Ich realizacja na poszczególnych terenach
funkcjonalnych musi być zgodna z ustaleniami
szczegółowymi z zakresu warunków, zasad i standardów
kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz
podziału na działki.
§ 5. Ustalenia dotyczące zasad
i kształtowania ładu przestrzennego.

ochrony

Na terenie objętym strefą konserwatorska wprowadza
się nakazy zgodnie z ustaleniami dotyczącymi zasad
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - strefa „B”
i „W” § 7.
Dla
pozostałego
obszaru
obowiązują
ustalenia
szczegółowe do poszczególnych terenów oznaczonych
symbolami na rysunku planu.
§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony
środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego.
1. Ustala się następujące zasady kształtowania
i ochrony zieleni miejskiej oznaczonej symbolami ZP, Z,
ZI:
1) naleŜy
dąŜyć
drzewostanu,

do

zachowania

istniejącego

2) naleŜy wprowadzać roślinność zgodną z siedliskiem, w
tym równieŜ na tereny czasowo niezagospodarowane.
2. Ustała się następujące zasady kształtowania
i ochrony terenów przybrzeŜnych wód powierzchniowych
rzeki Łyny:
1) zakaz
dewastacji
terenów
przybrzeŜnych
w
szczególności podczas pogłębiania i odmulania rzeki
Łyny,

3) tereny w obrębie korytarza ekologicznego powinny
zachować naturalne ukształtowanie,
4) na terenach przewidzianych pod zainwestowanie
roboty ziemne muszą być prowadzone tylko w
niezbędnym minimalnym zakresie,
5) na rzece Łynie dopuszcza się budowę kładki dla
ruchu pieszo-rowerowego o lekkiej aŜurowej
konstrukcji,
6) zasięg korytarza ekologicznego jest oznaczony na
rysunku planu.
§ 7. Ustalenia dotyczące dziedzictwa kulturowego i
zbytków.
1. Plan obejmuje ochroną i wskazuje obiekty
zabytkowe wpisane do ewidencji zabytków województwa
warmińsko-mazurskiego.
2. Wszystkie zmiany oraz realizacja inwestycji w
granicach układu urbanistycznego wpisanego do rejestru
zabytków
wymagają
pozwolenia
Wojewódzkiemu
Konserwatorowi Zabytków - zgodnie z obowiązującą
ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami.
3. Plan wyznacza
konserwatorskiej:

2) Strefa ochrony konserwatorskiej „B2” i „B3”,
- strefa ochrony układu urbanistyczno-krajobrazowego
oraz zachowanych obiektów z końca XIX i początku
XX wieku wpisanych do ewidencji zabytków .
Dopuszcza się uzupełnienia zabudowy celem
uczytelnienia układu.
3) Strefa ochrony archeologicznej „W”,

b)

2) zieleń naleŜy tak kształtować aŜeby stanowiła
zintegrowany system przestrzenny i funkcjonalny.
Projektowane zadrzewienia nie powinny stwarzać
poprzecznych barier przestrzennych,

ochrony

Obszar fragmentu układu urbanistycznego Starego
Miasta
- strefa pełnej ochrony zachowania wartości zespołu
obiektów i układu urbanistyczno-krajobrazowego.
Dopuszcza się uzupełnienie zabudowy celem
uczytelnienia w/w elementów.

a)

1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych z wyjątkiem
związanych z obsługą terenów sportowych 37US,
obiektów turystyki wodnej i małych form słuŜących
rekreacji i wypoczynku,

strefy

1) Strefa ochrony konserwatorskiej „B1”,

2) odprowadzanie wód opadowych z powierzchni
utwardzonych tylko po uprzednim podczyszczeniu w
osadnikach i separatorach.
3. Ustala się strefę ochronionego krajobrazu
obejmującą korytarz ekologiczny rzeki Łyny. Na obszarze
korytarza
ekologicznego
obowiązują
następujące
ustalenia:

następujące

w strefie ochrony archeologicznej „W”: wszelkie
prace ziemne związane z realizacją inwestycji
naleŜy
poprzedzić
ratowniczymi
badaniami
archeologicznymi,
realizacja
inwestycji
w
granicach
strefy
archeologicznej „W” wymaga uzyskania od
Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków
szczegółowego zakresu i rodzaju niezbędnych
badań archeologicznych.

Teren objęty strefą ochrony archeologicznej „W” znajduje
się na obszarze starego miasta Dobre Miasto, którego
nawarstwienia kulturowe wpisane są do rejestru zabytków
i w związku z tym wszelkie roboty budowlane na tym
obszarze wymagają uzyskania pozwolenia wojewódzkiego
konserwatora zabytków.
4) Strefa
ochrony
konserwatorskiej
„E”
umoŜliwiająca ekspozycję struktury chronionej.

-
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Działalność inwestycyjna na w/w obszarze wymaga
zgody konserwatora zabytków. Zasięg strefy
konserwatorskiej „E” jak na rysunku planu.
§ 8. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej.
1. Zakazuje się w liniach rozgraniczających ulic
objętych strefą konserwatorską „B” umieszczania
nośników reklamowych.
2. Dopuszcza się na terenach zieleni urządzonej ZP
lokalizację obiektów małej architektury i urządzeń
technicznych, o ile nie kolidują z funkcją podstawową
chyba, Ŝe ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

5) instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenia
uniemoŜliwiające wtórne zanieczyszczenia wody
zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych,
6) ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynkach
poza hydrantami przeciwpoŜarowymi powinno wynosić
przed kaŜdym punktem czerpalnym nie mniej niŜ 0,5
MPa i nie więcej niŜ 0,6 MPa,
7) wodomierze
instalować
na
przyłączach
wodociągowych, a od strony instalacji wewnętrznej
zawory antyskaŜeniowe,
8) istniejącą sieć wodociągową kolidującą z
zabudową przebudować na koszt inwestora.

przyszłą

2. W zakresie gospodarki ściekami ustala się:
§ 9. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników
kształtowania zabudowy zagospodarowania terenu.
1. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników
kształtowania zabudowy zagospodarowania terenu,
zawarte
są
w
ustaleniach
szczegółowych
do
poszczególnych
terenów
określonych
liniami
rozgraniczającymi.
§ 10. Ustalenia dotyczące modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji.
1. Jako podstawową sieć komunikacji drogowej ustala
się następujące tereny komunikacji, wyznaczone liniami
rozgraniczającymi oznaczone symbolami KDL, KD.

1) nakaz odprowadzania ścieków z terenów istniejącej
i projektowanej zabudowy do oczyszczalni ścieków
poprzez istniejącą i projektowaną sieć kanalizacyjną,
2) wszystkie budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi
na stały pobyt ludzi muszą być podłączone do sieci
kanalizacyjnej i posiadać przyłącze kanalizacyjne
umoŜliwiające odprowadzanie ścieków sanitarnych w
stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu
zabudowy i zagospodarowania działki,
3) istniejąca sieć kanalizacyjna kolidująca z projektowaną
zabudową naleŜy przebudować na koszty inwestora.
3. W zakresie kanalizacji deszczowej ustala się :

2. Jako uzupełniającą sieć komunikacji ustala się ulice
wewnętrzne
oznaczone
symbolem
KDW,
nie
wyodrębnione na rysunku planu ulice na terenie
zabudowy wielorodzinnej oraz ścieŜki pieszo-rowerowe
KR i piesze KXX.
3. Ulice wewnętrzne oraz ścieŜki pieszo-rowerowe
i piesze moŜna wyodrębniać i kształtować w zaleŜności od
potrzeb, na terenach funkcjonalnych w trakcie realizacji
planu zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi.
4. Dopuszcza się z istniejących ulic publicznych
zachowania zjazdów do istniejącej zabudowy.

1) nakaz odprowadzania wód opadowych z terenów
istniejącej i projektowanej zabudowy przy pomocy
kanalizacji deszczowej w kierunku rzeki Łyny,
2) na terenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej
dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do
gruntu,
3) kanalizację deszczową lokalizować w ulicach jako ich
odwodnienie,

Lokalizacja nowych włączeń wymaga uzgodnienia z
zarządcą ulicy

4) na głównych kolektorach kanalizacji deszczowej
montować odpowiednie odstojniki i płaskowniki celem
ochrony
wód
powierzchniowych
przed
zanieczyszczeniem,

§ 11. Ogólne zasady
infrastruktury technicznej.

5) istniejącą sieć deszczową kolidującą z projektowaną
zabudową naleŜy przebudować na koszt inwestora.

obsługi

w

zakresie

1. W zakresie gospodarki wodnej ustala się:

4. W zakresie zasilania w energię elektryczną
ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego,
2) sieć wodociągową lokalizować w ulicach, zachowując
normatywną odległość od kanalizacji sanitarnej
i deszczowej oraz innych sieci,

1) wszystkie budynki i tereny musza być podłączone do
sieci elektroenergetycznej
i posiadać przyłącza
umoŜliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu
wystarczającym dla obsługi projektowanych funkcji,

3) wszystkie budynki muszą być podłączone do sieci
wodociągowej i posiadać przyłącze wodociągowe
umoŜliwiające pobór wody zgodny z funkcją
i sposobem zagospodarowania,

2) sieć elektromagnetyczna szczególnie średniego i
niskiego napięcia powinna być realizowana w miarę
moŜliwości technicznych i ekonomicznych jako
podziemna,

4) sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania
określone w przepisach o ochronie przeciwpoŜarowej,

3) linie SN i nn kolidujące z przyszłą zabudową
przewidzieć do przebudowy na koszt inwestora,
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Ustala
się
następujące
i zagospodarowania terenu:

warunki

zabudowy

1. Dopuszcza się budowę obiektu budowlanego
spełniającego
następujące
warunki
zabudowy
i zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaźnik zabudowy 0,10,
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 50%,

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
3) wysokość budynku max 7,0 m,
1) zaopatrzenie w gaz zgodnie z warunkami uzyskanymi
od dysponenta sieci na etapie projektu budowlanego.

4) budynek parterowy, kryty dachówką ceramiczną, z
wysokim dachem 40° ± 5°,

6. W zakresie telekomunikacji ustala się:
1) nakazuje się zapewnić łączność telekomunikacyjną
zgodnie z warunkami odpowiednich dysponentów
sieci.
7. W zakresie gospodarki odpadami i gospodarki
cieplnej ustala się:
1) nakazuje się gromadzenie odpadów stałych w
pojemnikach na poszczególnych działkach z
zapewnieniem ich usuwania stosownie do przepisów
odrębnych,
2) zaleca się do ogrzewania mieszkań stosowanie paliw
ekologicznych jak: elektryczność, gaz, olej opałowy.
§ 12. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów
tymczasowego zagospodarowania.

5) dostępność
O2KDW,

komunikacyjna

z

ulicy

dojazdowej

6) teren objęty ochroną konserwatorską strefy - § 7 „B1”
i „W”,
7) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości od linii
rozgraniczających: ulicy Wojska Polskiego oraz muru
miejskiego 10,0 m od strony rzeki i placu
manewrowego 4,0 m.
2MN - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej
Ustala
się
następujące
warunki
zabudowy
i zagospodarowania terenu:
1) adaptuje się istniejącą funkcję i zabudowę bez prawa
rozbudowy,
2) dostępność z ulicy O2KDW,

1) zakazuje się na terenach projektowanych funkcji
lokalizacji obiektów trwałych nie związanych z
projektowaną funkcją,
2) dopuszcza
się
projektowanych
dotychczasowe.

do
czasu
funkcji

zagospodarowania
zagospodarowania

§ 13. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji
istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej.
1) nakazuje się w strefie ochrony konserwatorskiej „B”
rehabilitację istniejącego układu komunikacyjnego,
2) nakazuje się uporządkowanie istniejącej zabudowy w
strefie konserwatorskiej „B” zgodnie z zaleceniami w
ustaleniach
szczegółowych
i
wytycznymi
konserwatorskimi § 7.
§ 14. Ustalenia dotyczące terenów sportu i
rekreacji oraz terenów słuŜących organizacji imprez
masowych (kulturalno-rozrywkowych).
Ustalenia dotyczące w/w terenów są zawarte w
ustaleniach szczegółowych.
Rozdział III
§
15.
Ustalenia
szczegółowe
dotyczące
poszczególnych
terenów
wydzielonych
liniami
rozgraniczającymi.
(Ustalenia szczegółowe są integralną częścią ustaleń
ogólnych).

3) teren objęty ochroną konserwatorską - § 7 strefa „B1” i
„W”.
3KS - teren projektowanego zespołu garaŜy
Ustala
się
następujące
warunki
i zagospodarowania terenu:
1) dostępność
02KDW,

komunikacyjna

z

ulicy

zabudowy

dojazdowej

2) nakaz kształtowania dachu jako wysokiego o
nachyleniu połaci 40° ± 5°, kryciu dachówk ą
ceramiczną w kolorze czerwonym lub materiałem o
zbliŜonych walorach estetycznych w kolorze
tradycyjnej dachówki,
3) wysokość budynku max 5,0 m licząc od poziomu
terenu do najwyŜszego punktu w kalenicy,
4) nakaz stosowania materiałów tradycyjnych, jak: cegła,
tynk,
5) powierzchnia biologicznie czynna do 15%,
6) linii zabudowy nie ustala się. Budowę garaŜy naleŜy
realizować na wydzielonych działkach, dwa zespoły
garaŜowe po 6 i 10 boksów. Poszczególne zespoły
realizować w całości,
7) teren objęty ochroną konserwatorską - § 7 strefa „B1”
i „W”.
4ZP - 5ZP - teren projektowanej zieleni parkowej

1UG - teren projektowanych usług gastronomii sezonowej
z zielenią towarzyszącą
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zabudowy

1) nakaz zachowania istniejącego drzewostanu,

Doświetlenie
poddaszy
połaciowymi lub lukarnami,

uŜytkowych

oknami

6) teren objęty ochroną konserwatorską - § 7 strefa „B1”
i „W”.

2) uporządkowanie terenu oraz uzupełnienie zieleni,
3) obiekty gospodarcze w złym stanie technicznym
przeznaczyć do rozbiórki,
4) na terenie oznaczonym symbolem 5ZP dopuszcza się
lokalizację miejsc parkingowych,
5) teren objęty ochroną konserwatorską - § 7 strefa „B1”
i „W”.

8MW - teren istniejącej zabudowy wielorodzinnej z
fragmentem miejskiego muru obronnego
Ustala
się
następujące
i zagospodarowania terenu:

warunki

zabudowy

1) adaptuje się istniejącą funkcję i zabudowę, oraz
nakazuje się renowację miejskiego muru obronnego,
2) dostęp komunikacyjny z ulicy 01KD i 02KDW,

6MW - teren istniejącej zabudowy mieszkalnej
wielorodzinnej z fragmentem miejskiego muru obronnego
Ustala
się
następujące
i zagospodarowania terenu:

warunki

zabudowy
4) dopuszcza się uzupełnienie zabudowy zgodnie z
wytycznymi konserwatorskimi,

1) adaptuje się istniejącą funkcję i zabudowę oraz
nakazuje się renowację miejskiego muru obronnego,
2) dostępność komunikacyjna z ulicy 01KD i ulic
wewnętrznych,
3) zapewnienie miejsc postojowych na terenie istniejącej
funkcji w ilości 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie,
4) zakaz
budowy
garaŜy
i
innych
budynków
gospodarczych z wyjątkiem obiektów obsługi
infrastruktury technicznej,
5) dopuszcza
się
w
budynkach
mieszkalnych
wielorodzinnych z płaskimi dachami nadbudowę
uŜytkowych poddaszy z wysokimi dachami o
nachyleniu połaci 40° ± 5° oraz pokrycie dachówk ą
ceramiczną w kolorze tradycyjnej
dachówki.
Doświetlenie
poddaszy
uŜytkowych
oknami
połaciowymi lub lukarnami,
6) teren objęty ochroną konserwatorską - § 7 strefa „B1”
i „W”.
7MW - teren
wielorodzinnej

3) obowiązującą linię zabudowy w odległości od linii
rozgraniczającej ulicy Malczewskiego 2,5 m,

istniejącej

zabudowy

mieszkalnej

Ustala
się
następujące
i zagospodarowania terenu:

warunki

zabudowy

1) adaptuje się istniejącą funkcję i zabudowę,
2) dostępność komunikacyjna z ulicy 01KD i ulic
wewnętrznych,

5) w przypadku realizowania zabudowy bezpośrednio
stykającej się z zabudową istniejącą:
a) wysokość gzymsów i krawędzi dachu muszą być
równe w miejscu styku z analogicznymi
elementami zabudowy istniejącej,
b) połacie dachu muszą mieć ten sam spadek jak
połacie budynku sąsiedniego,
c) główne kalenice dachów powinny być równoległe
do ulicy, z której mają dostęp,
6) powierzchnia biologicznie czynna min 50%,
7) wskaźnik zabudowy nie moŜe przekraczać 1,0,
8) zapewnienie miejsc parkingowych na terenie w/w
funkcji w ilości 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie,
9) istniejące budynki gospodarcze przeznaczyć
rozbiórki w celu uporządkowania terenu,

do

10) tereny objęte ochroną konserwatorską - § 7 strefa
,,B1” i „W”.
9MW - teren istniejącej zabudowy wielorodzinnej
Ustala
się
następujące
i zagospodarowania terenu:

warunki

zabudowy

1) adaptuje się istniejącą funkcję i zabudowę,
2) dostęp komunikacyjny z ulicy 01KD i 02KDW,

3) zapewnienie miejsc postojowych na terenie istniejącej
funkcji w ilości 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie,
4) zakaz
budowy
garaŜy
i
innych
budynków
gospodarczych z wyjątkiem obiektów obsługi
infrastruktury technicznej,
5) dopuszcza
się
w
budynkach
mieszkalnych
wielorodzinnych z płaskimi dachami nadbudowę
uŜytkowych poddaszy z wysokimi dachami o
nachyleniu połaci 40° ± 5° oraz pokrycie dachówk ą
ceramiczną
w kolorze
tradycyjnej
dachówki.

3)obowiązujące linie zabudowy w odległości od linii
rozgraniczających ulic: Sowińskiego w linii istniejącej
zabudowy i 07KDL 3,0 m, oraz nieprzekraczalne linie
zabudowy od linii rozgraniczających przejścia
pieszego 3,0 m i ulicy 07KDL 5,0 m, jak na rysunku
planu,
4) dopuszcza się uzupełnienie zabudowy zgodnie z
wytycznymi konserwatorskimi,
5) w przypadku realizowania zabudowy bezpośrednio
stykającej się z zabudową istniejącą:
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a) wysokość gzymsów i krawędzi dachu muszą być
równe w miejscu styku z analogicznymi
elementami zabudowy istniejącej,
b) połacie dachu muszą mieć ten sam spadek jak
połacie budynku sąsiedniego,
c) główne kalenice dachów powinny być równoległe
do ulicy, z której maj ą dostęp,

Ustala
się
następujące
i zagospodarowania terenu:

warunki

zabudowy

1) adaptuje się istniejącą funkcję i zabudowę oraz
nakazuje się renowację miejskiego muru obronnego,
2) dostępność komunikacyjna z ulicy 03KD,
3)dopuszcza się dobudowę kubatury w uzgodnieniu z
Konserwatorem Zabytków do baszty na terenie
oznaczonym symbolem 59UKR,

6) powierzchnia biologicznie czynna min 50%,
4) teren objęty ochroną konserwatorską - § 7 strefa „B1”
i „W”.

7) wskaźnik zabudowy nie moŜe przekraczać 1,0,
8) zapewnienie miejsc parkingowych na terenie w/w
funkcji w ilości 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie,
9) istniejące budynki gospodarcze przeznaczyć
rozbiórki w celu uporządkowania terenu,

do

12ZP - teren zieleni parkowej
Ustala
się
następujące
i zagospodarowania terenu:

warunki

zabudowy

1) adaptuje się istniejącą funkcję,
10) tereny objęte ochroną konserwatorską - § 7 strefa
„B2”, „B3” i „W”.
10UO - teren istniejącego przedszkola z fragmentem
miejskiego muru obronnego
Ustala
się
następujące
i zagospodarowania terenu:

warunki

zabudowy

1) adaptuje się istniejącą funkcję i zabudowę oraz
nakazuje się renowację miejskiego muru obronnego,
2) dostępność komunikacyjna terenu z ulicy oznaczonej
symbolem 01KD,
3) obowiązującą linię zabudowy w odległości od linii
rozgraniczającej ulicy Malczewskiego 2,5 m,
4) teren objęty ochroną konserwatorską - § 7 strefa „B1”
i „W”,
5) dopuszcza się w ramach rewitalizacji przebudowę
obiektu ze zmianą funkcji na mieszkalną.
11U - teren zabudowy usługowej nieuciąŜliwej wraz z
odcinkami murów obronnych
Ustala
się
następujące
i zagospodarowania terenu:

warunki

zabudowy

2) dostępność komunikacyjna z ulicy 07KDL,
3) teren objęty ochroną konserwatorską - § 7 strefa „B1”
i „W”.
13MNU - teren projektowanej zabudowy mieszkalnej,
jednorodzinnej, szeregowej
Ustala
się
następujące
i zagospodarowania terenu:

warunki

zabudowy

1) dostępność komunikacyjna z ulicy 07KDL,
2)obowiązujące linie zabudowy w odległości od linii
rozgraniczającej ulic: 07KDL 0,6 m i Sowińskiego 6,0
m oraz nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości
od: ulicy 04KDW 5,0 m i granicy działki 12,0 m, jak na
rysunku planu,
3) nakaz kształtowania zabudowy mieszkalnej jako
szeregowej z maksymalnym wyniesieniem poziomu
parteru do 0,6 m ponad otaczający teren w
najwyŜszym jego punkcie,
4) nakaz kształtowania dachu jako wysokiego o
nachyleniu połaci 35° - 45° i kryciu dachówk ą
ceramiczną w odcieniach czerwieni lub materiałem o
zbliŜonych walorach estetycznych w kolorze
tradycyjnej dachówki,

1) adaptuje się istniejącą zabudowę,
2) zmienia się funkcję mieszkalną na usługową
nieuciąŜliwą typu pracownie: malarska, rzeźbiarska,
krawiecka, fotograficzna itp. z dopuszczeniem
mieszkań,
3) dostęp komunikacyjny terenu z ulicy oznaczonej
symbolem 03KD,

5) zakaz
lokalizacji
budynków
gospodarczych
i garaŜowych jako wolnostojące. Pomieszczenia
gospodarcze i garaŜe winny być zblokowane z
budynkiem mieszkalnym,
6) wysokość budynku max 12,0 m (dwie pełne
kondygnacje naziemne plus jedna w poddaszu),
7) powierzchnia biologicznie czynna min 50%,

4) teren objęty ochroną konserwatorską - § 7 strefa „B1”
i „W”,

8) obowiązujący kierunek kalenicy równoległy do ulicy
07KDL,

5) zachować istniejącą linię zabudowy.
11UK - teren usług kultury baszta
fragmentem miejskiego muru obronnego

„Bociania"

z

9) istniejącą zabudowę gospodarczą przeznacza się do
rozbiórki,
10) ogrodzenie do wysokości 1,40 m z materiałów takich
jak: drewno, cegła, kamień, stal,
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11) tereny objęte ochroną konserwatorską - § 7 strefa
„B2”, „B3” i „W” (częściowo).

3) teren objęty ochroną konserwatorską - § 7 strefa „B2”,
„B3”.
18UI - teren istniejącej remizy straŜackiej OSP

14KS - teren projektowanej komunikacji
Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
1) teren uporządkować zabezpieczając dojazdy do
poszczególnych działek na zasadzie ronda z
moŜliwością wykorzystania terenów obrzeŜnych na
miejsca postojowe,

Ustala
się
następujące
i zagospodarowania terenu:

warunki

zabudowy

1) adaptuje się istniejącą funkcję i zabudowę,
2) postulowana korekta granic terenu działki,
3) dostęp komunikacyjny z terenu 14KS.

2)

szerokość jezdni 6,0 m.

3) teren objęty ochroną konserwatorską - § 7 strefa „B2”,
„B3”.
15UA - teren
i administracji

istniejących

Ustala
się
następujące
i zagospodarowania terenu:

usług

nieuciąŜliwych

warunki

zabudowy

4) teren objęty ochroną konserwatorską - § 7 strefa „B2”,
„B3”.
19MN - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej,
wolnostojącej, typu rezydencja
Ustala
się
następujące
i zagospodarowania terenu:

warunki

zabudowy

1) dostęp komunikacyjny z ulicy 05KDW,
1) adaptuje się istniejącą funkcję i zabudowę część
budynków
gospodarczych
kolidujących
z
rozwiązaniami planu (ścieŜka pieszo-rowerowa)
przeznaczyć do przebudowy,
2) dostęp komunikacyjny z ulicy 05KDW i ulicy 04KDW,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości od linii
rozgraniczających ulic: 04KDW i 05KDW 5,0 m, oraz
od przejścia pieszego 5,0 m, jak na rysunku planu,
4) nową
zabudowę
kształtować
w
sposób
zharmonizowany
z
istniejącym
budynkiem
administracyjnym: kształt dachu, rodzaj pokrycia
i wysokość do 7,0 m,
5) teren objęty ochroną konserwatorską - § 7 strefa „B2”,
„B3”.

2) nieprzekraczalne
linie
zabudowy
od
linii
rozgraniczających ulicy 05KDW 6,0 m i przejścia
pieszego 5,0 m, jak na rysunku planu,
3) nakaz kształtowania zabudowy mieszkalnej jako
wolnostojącej i maksymalnym wyniesieniem poziomu
parteru do 0,6 m ponad otaczający teren w
najwyŜszym jego punkcie,
4) nakaz kształtowania dachów jako dwu- lub
wielospadowych o nachyleniu połaci 35° - 45° i kryc iu
dachówką ceramiczną w odcieniu czerwieni lub
materiałem o zbliŜonych walorach estetycznych w
kolorze tradycyjnej dachówki,
5) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i garaŜy
wolnostojących. Pomieszczenia gospodarcze i garaŜe
winny być zblokowane z budynkiem mieszkalnym,

16GA - teren rozdzielni gazu
Ustala
się
następujące
i zagospodarowania terenu:

warunki

zabudowy

7) dopuszcza się budowę obiektów małej architektury
takich jak: altanki, drewutnie itp.,

1) adaptuje się istniejącą funkcję i zabudowę,

8) ogrodzenie od ulicy do wysokości 1,40 m z materiałów
takich jak: drewno, cegła, kamień, stal,

2) dostępność komunikacyjna z terenu 14KS,
3) obowiązująca linia zabudowy od linii rozgraniczającej
teren 14KS w linii istniejącej zabudowy oraz
nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości od linii
rozgraniczającej ulicy 05KDW 5,0 m,
4) teren objęty ochroną konserwatorską - § 7 strefa „B2”,
„B3”.
17G - teren istniejącej stacji redukcyjnej gazu
Ustala
się
następujące
i zagospodarowania terenu:

warunki

6) nakazuje się na działce lokalizować tylko jeden
budynek mieszkalny,

9) wskaźnik zabudowy max 0,3,
10) wysokość budynków max 8,0 m licząc od poziomu
gruntu do najwyŜszego punktu w kalenicy,
11) powierzchnia biologicznie czynna min 60%,
12) teren objęty ochroną konserwatorską - § 7 strefa
„B2”, „B3”.

zabudowy
20MNU - teren zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej z
dopuszczeniem usług nieuciąŜliwych

1) adaptuje się istniejącą funkcję,
2) dostępność komunikacyjna z terenu 14KS,

Ustala
się
następujące
i zagospodarowania terenu:

warunki

1) adaptuje się istniejącą funkcję i zabudowę,

zabudowy
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23NO - teren istniejącej przepompowni
2) dostępność komunikacyjna z ulicy 07KDL i ulicy
06KDW, projektowane poszerzenie strefy zabudowy w
kierunku ulicy 07KDL,

1) adaptuje się istniejącą funkcję,
2) dostępność z ulicy 06KDW,

3) inwestowanie wymaga scalenia łącznie z terenem
18Ul i powtórnego podziału na działki,
4) obowiązujący kierunek kalenicy równoległy do ulicy
07KDL,

3) teren objęty ochroną konserwatorską - § 7 strefa „B2”,
„B3”.
24E - teren stacji transformatorowej

5) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości od linii
rozgraniczających ulic: 06KDW i 07KDL 5,0 m, jak na
rysunku planu,

1) adaptuje się istniejącą funkcję i zabudowę,

6) nakaz kształtowania zabudowy jak dla działek 21 MU i
22MN,

3) teren objęty ochroną konserwatorską - § 7 strefa „B2”,
„B3”.

7)
budynek po byłej gazowni jest wpisany do
rejestru zabytków i objęty ochroną konserwatorską
(ustalenia ogólne § 7).
21MN - 22MN - teren
mieszkalnej jednorodzinnej

projektowanej

Ustała
się
następujące
i zagospodarowania terenu:

2) dostępność komunikacyjna z ulicy 06KDW,

25RZ - teren projektowanej zieleni nieurządzonej
Dopuszcza się pozostawienie w uŜytkowaniu rolniczym z
wykorzystaniem pod uprawę np. wierzby.

zabudowy
26Z - 27Z - teren projektowanej zieleni przybrzeŜnej przy
rzece Łynie

warunki

zabudowy
Ustala
się
następujące
i zagospodarowania terenu:

warunki

zabudowy

1) dostęp komunikacyjny z ulicy 06KDW,
1) nakaz ochrony istniejącego drzewostanu,
2) obowiązującą linię zabudowy w odległości od linii
rozgraniczającej ulicy 06KDW
6,0 m
oraz
nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości od linii
rozgraniczających działki 5,0 m, 8,0 mi 12,0 m, jak na
rysunku planu,
3) nakaz kształtowania zabudowy mieszkalnej jako
wolnostojącej
z
wbudowanym
garaŜem
i maksymalnym wyniesieniem poziomu parteru do 0,6
m ponad otaczający teren w najwyŜszym jego punkcie,

2) nakaz umocnienia brzegów Łyny przed usuwaniem się
ziemi,
3) uzupełnienie zieleni wysokiej, średniej i niskiej (drzew i
krzewów). Projektowana zieleń nie moŜe stwarzać
barier w poprzek korytarza ekologicznego.
28WS - 29WS - teren wód otwartych rzeki Łyny
adaptowany.

4) nakaz kształtowania dachów jako wysokich o
nachyleniu połaci 40° ± 5° i kryciu dachówk ą
ceramiczną w odcieniu czerwieni lub brązu lub
materiałem o zbliŜonych walorach estetycznych w
kolorze tradycyjnej dachówki,

Przy pogłębianiu rzeki Łyny nakaz ochrony istniejącego
drzewostanu.

5) zakaz
lokalizacji
budynków
gospodarczych
i garaŜowych jako wolnostojących. Pomieszczenia
gospodarcze i garaŜe winny być zblokowane z
budynkiem mieszkalnym,

Ustala
się
następujące
i zagospodarowania terenu:

6) ogrodzenie od ulicy do wysokości 1,40 m z materiałów
takich jak: drewno, kamień, stal, cegła,
2

30ZP, WS - teren projektowanej zieleni parkowej z
ciekiem wodnym
warunki

zabudowy

1) dostęp komunikacyjny terenu z ulic dojazdowych:
011KD i 012KD oraz pieszo-rowerowych 015KR,
015KR, 016KR,
2) zachować droŜność istniejącego cieku wodnego,

7) wielkość działek nie moŜe być niniejsza niŜ 700 m ,
8) powierzchnia biologicznie czynna min 60%,
9) wskaźnik zabudowy max 0,4,

3) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury
oraz placów zabaw rekreacyjno-sportowych,
4) projektowana zieleń nie moŜe stwarzać barier w
poprzek korytarza ekologicznego.

10) wysokość budynków max 8,0 m licząc od poziomu
gruntu do najwyŜszego punktu w kalenicy,

31ZP do 34ZP - teren projektowanej zieleni parkowej.

11) obowiązujący kierunek kalenicy równoległy do ulicy
06KDW,

Ustala
się
następujące
i zagospodarowania terenu:

12) teren objęty ochroną konserwatorską - § 7 strefa
„B2”, „B3”.

warunki

zabudowy

1) dostęp komunikacyjny terenu z ulic dojazdowych:
09KD oraz pieszo-rowerowych 014KR, 015KR,
016KR,
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parteru do 0,6 m ponad
najwyŜszym jego punkcie,

2) nakaz ochrony istniejącego drzewostanu,
3) przed zainwestowaniem zaleca się opracowanie
projektu zagospodarowania terenu z uwzględnieniem
ścieŜek pieszo-rowerowych 014KR, 015KR i 016KR
oraz powiązań z terenem oznaczonym symbolem
37US. W programie naleŜy uwzględnić zieleń wysoką,
średnią i niską, obiekty małej architektury, place
zabaw rekreacyjno-sportowe, ścieŜki piesze nie
wyodrębnione na. rysunku planu,
4)projektowana zieleń nie moŜe stwarzać barier w
poprzek korytarza ekologicznego.
35ZP - 36ZP - teren projektowanej zieleni parkowej
Dopuszcza się uŜytkowanie ogrodnicze przez właścicieli
sąsiednich działek do czasu ich zagospodarowania
zgodnie z planem.

otaczający

4) nakaz kształtowania dachów jako
wielospadowych o nachyleniu połaci 35° dachówką ceramiczną lub materiałem o
walorach estetycznych w kolorze
dachówki,

teren

w

dwu- lub
45° i byc iu
zbliŜonych
tradycyjnej

5) nakazuje się na działce lokalizować tyko jeden
budynek mieszkalny,
6) zakaz
lokalizacji
budynków
gospodarczych
i garaŜowych jako wolnostojących. Pomieszczenia
gospodarcze i garaŜe winny być zblokowane z
budynkiem mieszkalnym,
7) ogrodzenie od ulicy do wysokości 1,40 m z materiałów
takich jak: drewno, cegła, kamień, stal,
2

37US - teren projektowanego ogólnodostępnego sportu
i rekreacji z zielenią towarzyszącą

8) wielkość działek nie moŜe być mniejsza niŜ 700,0 m ,
a front działki 25,0 m,

Ustala
się
następujące
i zagospodarowania terenu:

9) wskaźnik zabudowy max 0,4,

warunki

zabudowy

1) dostępność komunikacyjna terenu z ulic 08KD, 09KD
oraz z terenu parkingu 58KS, a takŜe poprzez ścieŜki
piesze 017KXX, 018KXX, 019KXX i 020KXX,
2) inwestowanie
wymaga
opracowania
projektu
zagospodarowania terenu z uwzględnieniem powiązań
pieszych z terenami sąsiedniej zielem parkowej oraz
projektowanym parkingiem 58KS. W programie naleŜy
uwzględnić boiska do gier duŜych i małych, zieleń
urządzoną oraz ścieŜki piesze nie wyodrębnione na
rysunku planu, a takŜe istniejące oczko wodne,
3) dopuszcza się budowę obiektu budowlanego
związanego z obsługą w/w funkcji na obrzeŜu
korytarza ekologicznego:
a) architektura obiektu winna nawiązywać do cech
zabudowy sąsiedniej ze stromym dachem krytym
dachówką ceramiczną w odcieniu czerwieni lub
brązu lub materiałem o zbliŜonych walorach
estetycznych w kolorze tradycyjnej dachówki,

10) wysokość zabudowy max 8,0 m licząc od poziomu
gruntu do najwyŜszego punktu kalenicy,
11) powierzchnia biologicznie czynna min 60%,
12) obowiązujący kierunek kalenicy równoległy do ulicy
010KD.
43MN - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej
1) adaptuje się istniejącą funkcję i zabudowę,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości od linii
rozgraniczających działki, jak na rysunku planu,
3) wysokość zabudowy nie wyŜsza od istniejącej.
44MN do 46MN - tereny projektowanej zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej, szeregowej
Ustala
się
następujące
i zagospodarowania terenu:

warunki

zabudowy

b) wysokość obiektu do 7,0 m,

1) dostępność komunikacyjna z ulicy Lotników,

c) postulowana lokalizacja obiektu w rejonie parkingu
58KS.

2) obowiązującą linię zabudowy w odległości od linii
rozgraniczającej ulicy Lotników 6,0 m, jak na rysunku
planu,

38WS - teren wód otwartych - oczko wodne adaptowane
3) kierunek kalenicy równoległy do ulicy,
Włączyć do planu zagospodarowania terenu 37US.
39MN do 42MN - teren projektowanej zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej
Ustala
się
następujące
warunki
zabudowy
i zagospodarowania terenu:
1) dostępność komunikacyjna z ulic 010KD i 09KD,
2) obowiązującą linię zabudowy w odległości od linii
rozgraniczających ulicy 010KD, 010KD-1 i 011KD 6,0
m, jak na rysunku planu,
3) nakaz kształtowania zabudowy mieszkalnej jako
wolnostojącej i maksymalnym wyniesieniem poziomu

4) nakaz kształtowania zabudowy szeregowej z
wbudowanym garaŜem i maksymalnym wyniesieniem
poziomu parteru do 0,6 m ponad otaczający teren w
najwyŜszym jego punkcie,
5) nakaz kształtowania dachów jako dwuspadowych o
nachyleniu połaci 40° ± 5° i kryciu dachówk ą
ceramiczną w odcieniu czerwiem lub brązu lub
materiałem o zbliŜonych walorach estetycznych w
kolorze tradycyjnej dachówka,
6) zakaz
lokalizacji
i garaŜowych jako

budynków
wolnostojące.

gospodarczych
Pomieszczenia
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gospodarcze i garaŜe winny być zblokowane z
budynkiem mieszkalnym,

d) sukcesywna likwidacja budynków gospodarczych
nie spełniających w/w warunków,

7) nakazuje się lokalizować na działce tylko jeden
budynek mieszkalny,

4) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii
rozgraniczającej
ulicy
Grunwaldzkiej
oraz
obowiązującą linię zabudowy w odległości od linii
rozgraniczającej ulicy Grunwaldzkiej 4,5 m, jak na
rysunku planu,

8) szerokość frontu działki 8,0 m,
9) wysokość zabudowy do 8,0 m,
10) powierzchnia biologicznie czynna min 60%,
11) ogrodzenie od ulicy do wysokości 1,40 m
z materiałów takich jak: drewno, cegła, kamień itp.
47MN - teren
jednorodzinnej

istniejącej

zabudowy

mieszkalnej

Ustala
się
następujące
i zagospodarowania terenu:

warunki

zabudowy

5) dla zabudowy plombowej kierunek kalenicy równoległy
do ulicy Grunwaldzkiej, jak na rysunku planu,
6) powierzchnia biologicznie czynna min 60%,
7) teren objęty ochroną konserwatorską - § 7 strefa „B2”,
„B3” i „W”.
51UK-1 - teren usług wyznaniowych

1) adaptuje się istniejącą funkcję i zabudowę,

1) adaptuje się istniejącą funkcję i
moŜliwością powiększenia terenu
północnym,

2) zakaz budowy obiektów gospodarczych i garaŜy jako
wolnostojących,

2) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 6,0 m od
linii rozgraniczającej ulicy Grunwaldzkiej,

3) obowiązującą linię zabudowy w odległości od linii
rozgraniczającej ulicy Lotników w istniejącej linii
zabudowy, jak na rysunku planu.

3) teren objęty ochroną konserwatorską - § 7 strefa „B2”,
„B3”.

48MW - teren
wielorodzinnej

istniejącej

zabudowy

mieszkalnej

zabudowę z
w kierunku

52RO - teren ogródków przydomowych dla mieszkańców
sąsiedniej zabudowy
1) dostępność z terenów sąsiedniej zabudowy.

1) adaptuje się istniejącą funkcję i zabudowę,
53MNU -55MNU - teren zabudowy mieszkalno-usługowej
2) dopuszcza się budowę garaŜy poza nieprzekraczalną
linię zabudowy w ilości 1 garaŜ na 1 mieszkanie,
3) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości od linii
rozgraniczającej ulicy Garnizonowej 6,0 m oraz
obowiązującą linię zabudowy w odległości od linii
rozgraniczającej ulicy Lotników 4,0 m, jak na rysunku
planu,
4) teren objęty ochroną konserwatorską - § 7 strefa „B2”,
„B3”.
49MNU-50MNU- tereny zabudowy mieszkalno-usługowej
Ustała
się
następujące
i zagospodarowania terenu:

warunki

Ustala się warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
jak dla terenu 49MNU-50MNU.
56ZI, 57ZI - tereny projektowanej zieleni izolacyjnej
1) pas zielem niskiej, średniej i wysokiej o szerokości min
3,0 m.
58KS - teren projektowanego parkingu na około 80
stanowisk samochodów osobowych oraz 3 autokary
Ustala
się
następujące
i zagospodarowania terenu:

warunki

zabudowy

zabudowy
1) dostępność
komunikacyjna
terenu
Grunwaldzkiej poprzez ulicę dojazdową,

z

ulicy

1) adaptuje się istniejącą funkcję i zabudowę,
2) nakazuje się regulację linii rozgraniczającej tereny
zabudowy,
3)nakazuje się uporządkowanie zabudowy gospodarczej
i garaŜowej poprzez:
a) lokalizację
nowej
zabudowy
tylko
poza
wyznaczoną na rysunku planu linią zabudowy,
b) architektura obiektów winna nawiązywać do
budynków mieszkalnych ze stromym dachem i
pokryciem dachówką ceramiczną,

2) inwestowanie
wymaga
zagospodarowania terenu,

opracowania

projektu

3) istniejące obiekty budowlane na tym terenie kolidujące
z w/w funkcją przeznacza się do rozbiórki.
59UKR - teren projektowanych usług kulturalnorekreacyjno-rozrywkowych z zielenią towarzyszącą
Ustala
się
następujące
i zagospodarowania terenu:
1) dostępność komunikacyjna
symbolem 03KD,

warunki

z

ulicy

zabudowy

oznaczonej

c) wysokość budynków do 5,0 m,
2) projektuje się dobudowę kubatury poprzez łącznik na
warunkach konserwatorskich do baszty oznaczonej
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symbolem 11UK funkcjonalnie powiązanej z
działalnością usługową prowadzoną w baszcie. W
kubaturze tej powinno się znaleźć zaplecze sanitarne i
socjalne dla działalności przewidzianej na terenie
59UKR. Wszelkie działania projektowe naleŜy
bezwzględnie
uzgodnić
z
Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków,
3) nieprzekraczalną linię zabudowy dla zabudowy
kubaturowej w odległości 3,0 m od przejścia pieszego i
12,0 m od baszty, jak na rysunku planu,
4) dopuszcza się budowę sezonowych obiektów
słuŜących wystawiennictwu artystycznemu jak: obrazy,
rękodzieło itp. oraz elementów małej architektury,
5) istniejące obiekty budowlane gospodarcze i garaŜowe
na tym terenie kolidujące z w/w funkcją przeznacza się
do rozbiórki,
6) teren objęty jest strefą konserwatorską - § 7 strefa
„B2”, „B3” i „W” (częściowo).
60UT - teren projektowanej stanicy wodnej:
Ustala
się
następujące
i zagospodarowania terenu:

warunki

zabudowy

symbolem 51UK-1 w odległości 7,0 -8,0 m, jak na
rysunku planu.
§ 16. Wyznacza się tereny pod komunikacje o
ustaleniach jak niŜej:
01KD - ulica dojazdowa adaptowana
02KDW - projektowana ulica dojazdowa z jednostronnym
chodnikiem od strony zieleni 4ZP zakończona placykiem
manewrowe zwrotnym:
szerokość w liniach rozgraniczających 10 m,
szerokość jezdni 6,0 m,
jednostronny chodnik od strony zieleni 4ZP.
02KXX - projektowana ścieŜka piesza
- szerokość w liniach rozgraniczających min 4 m.
03KD - ulica dojazdowa adaptowana
Projektowana modernizacja z dostosowaniem do
wymaganych parametrów technicznych jak niŜej:
- szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m,
- szerokość jezdni 6,0 m,
- ulica powinna być zakończona placykiem
manewrowo-zwrotnym oraz posiadać obustronne
chodniki.

1) dostępność z ulicy 06KD,

04KDW - 06KDW - ulice wewnętrzne adaptowane

2) nieprzekraczalną
linie
zabudowy
od
linii
rozgraniczającej przejścia pieszego w odległości 9,0 m
i od ulicy 06KDW w odległości 5,0 m, jak na rysunku
planu,

Projektowana modernizacja z dostosowaniem do
parametrów technicznych jak niŜej:
- szerokość w liniach rozgraniczających 8,0 m,
- szerokość jezdni 6,0 m.

3) miejsca parkingowe zapewnić na terenie działki,

07KDL - ciąg ulicy lokalnej Orła Białego - Kościuszki

4) dopuszcza się budowę obiektów kubaturowych do
obsługi stanicy wodnej,
5) nakaz kształtowania dachów jako wysokich o
nachyleniu połaci 40° ± 5° i kryciu dachówk ą
ceramiczną w odcieniu czerwieni lub brązu lub
materiałem o zbliŜonych walorach estetycznych w
kolorze tradycyjnej dachówki,
6) wysokość obiektów do 6,0 m licząc od poziomu terenu
do najwyŜszego punktu w kalenicy,

61ZT - 62ZT - teren projektowanej zielem niskiej z
wykorzystaniem dla potrzeb stanicy wodnej
63KS - teren zespołu garaŜy dla samochodów osobowych
zasady

3) przy modernizacji ulicy Orła Białego naleŜy zachować
istniejące drzewa od strony zieleni parkowej 12ZP,

opracowanie

9) ogrodzenie do wysokości 1,6 m z materiałów takich
jak: drewno, cegła, kamień, stal.

Ustala
się
następujące
i zagospodarowania terenu:

2) w miarę moŜliwości naleŜy dąŜyć do poszerzenia ulicy
do parametrów technicznych jak niŜej:
- szerokość w liniach rozgraniczających 15,0 m,
- szerokość jezdni 6,0 m,
- obustronne chodniki po 2,0 m,

4) postulowane usytuowanie miejsc parkingowych w
pasie drogowym od strony zieleni parkowej 12ZP
pomiędzy istniejącymi drzewami.

7) powierzchnia biologicznie czynna min 60%,
8) przed zainwestowaniem zaleca się
projektu zagospodarowania terenu,

1) projektowana modernizacja,

08KD - ulica dojazdowa projektowana o parametrach
technicznych jak niŜej:
- szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m,
- szerokość jezdni 6,0 m.
09KD - ulica dojazdowa zakończona placykiem
manewrowo-zwrotnym - przedłuŜenie ulicy Artylerzystów o
parametrach jak niŜej:
- szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m,
- szerokość jezdni 6,0 m.

zabudowy

1) dostępność komunikacyjna terenu z ulicy 08KD,
2) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości od
granic działki 4,0 m, a od granicy działki oznaczonej

010KD-010KD-1 - ulica dojazdowa projektowana na
przedłuŜeniu ulicy Legionów o parametrach technicznych
jak niŜej:
- szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m,
- szerokość jezdni 6,0 m,
- dwustronne chodniki.
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011KD - ulica dojazdowa projektowana zakończona
placykiem manewrowo-zwrotnym jako przedłuŜenie ulicy
Długiej o parametrach jak niŜej:
- szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m,
- szerokość jezdni 6,0 m.
012KD - ulica Saperów adaptowana
Projektowana modernizacja z dostosowaniem do
parametrów technicznych jak niŜej:
- szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m,
- szerokość jezdni 6,0 m,
- jednostronny chodnik z wydzielonym pasem dla
komunikacji rowerowej.
013KD - ulica dojazdowa projektowana po śladzie
istniejącego wjazdu (wjazd na parking) o parametrach
technicznych jak niŜej:
- szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m,
- szerokość jezdni 6,0 m.
013KR - 016KR - ścieŜki pieszo-rowerowe - projektowane
- szerokość min. 4,0 m.
017KXX - 20KXX - ścieŜki pisze projektowane
- szerokość min. 2,5 m.
Rozdział IV
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 17. Uchwala się dla terenów objętych ustaleniami
planu stawkę procentową słuŜącą naliczaniu jednorazowej
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
spowodowanej uchwaleniem planu:
1) 0% dla terenów oznaczonych symbolami:

- 834 Poz.

1UG, 2 MN, 3KS, 4ZP-5ZP, 6MW-9MW, 10UO, 11 U,
11UK, 12ZP, 13MNU, 14KS, 15UA, 16GA, 17G, 18UI,
19MN, 20MNU, 21MN, 22MN, 23NO, 24E, 25RZ, 26Z,
27Z, 28WS, 29WS, 30ZP, WS, 31ZP-36ZP, 37US,
38WS, 43MN, 44MN-46MN, 47MN, 48MW, 49MNU50MNU, 51UK-1, 53MNU-55MNU, 56ZI, 57ZT, 58KS,
59UKR, 60UT, 61ZT, 62ZT, 63KS oraz wszystkie
ulice, ścieŜki pieszo-rowerowe i ścieŜki piesze.
2) 30% dla terenów oznaczonych symbolami 39MN 42MN.
§ 18. 1. Do spraw z zakresu zagospodarowania
przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w Ŝycie
planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się
ustalenia planu.
2. Wszelkie nowe działania inwestycyjne, na
działkach związanych z inwestycjami, o których mowa w
pkt 1 muszą być zgodne z ustaleniami planu.
§ 19. Oryginał planu przechowywany jest w Urzędzie
Miasta Dobre Miasto. Zainteresowani mają prawo wglądu
do planu oraz zasięgania informacji.
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Dobre Miasto.
§ 21. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i
wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiesław Tusiński

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 15

- 835 Poz.

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 15

- 836 Poz.

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 15

- 837 Poz.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/245/04
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 29 grudnia 2004 r.
Dotyczy: rozstrzygnięcia uwag złoŜonych podczas wyłoŜenia planu miejscowego do publicznego wglądu na podstawie art.
20, ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717)
Stwierdzam, Ŝe podczas wyłoŜenia planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie
ulic: Kościuszki, Grunwaldzkiej, Malczewskiego, Orła Białego, Saperów, Sowińskiego i Legionów, nie złoŜono Ŝadnych uwag
do planu.

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 15

- 838 Poz.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/245/04
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 29 grudnia 2004 r.
Dotyczy: stwierdzenia zgodności miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Dobre Miasto na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717).
Stwierdzam zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie
ulic: Kościuszki, Grunwaldzkiej, Malczewskiego, Orła Białego, Saperów, Sowińskiego i Legionów, ze Studium Uwarunkowań i
Kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dobre Miasto, zatwierdzony uchwałą Nr XXXIV/310/01 z dnia 27
czerwca 2001 r.
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UCHWAŁA Nr XXXVI/246/04
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkalnousługowej w Dobrym Mieście z przeznaczeniem pod funkcję sakralną.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz na podstawie art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzenny (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492),
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy
mieszkalno-usługowej
w
Dobrym
Mieście
z
przeznaczeniem pod funkcję sakralną zwany dalej planem
§ 2. 1. Plan składa się z następujących elementów
podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:
1) ustaleń planu, stanowiących treść niniejszej uchwały,
2) rysunku planu w skali 1:500, stanowiący załącznik Nr
1 do niniejszej uchwały,
3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu wraz ze zbiorem ich kopii stanowiącego
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które naleŜą do zadań własnych gminy oraz zasadach
ich finansowania stanowiącego załącznik Nr 3 do
niniejszej uchwały,
5) stwierdzenia
zgodności
planu
ze
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego.

2. Ustalenia planu obowiązują na obszarze
wyznaczonym granicą opracowania planu, która została
określona na rysunku planu
3. Rysunek planu do publikacji został pomniejszony
kserograficznie i składa się z 1 sekcji A4.
Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 3. 1. Ustala się następujący zakres oznaczeń
graficznych na rysunku planu jako ściśle obowiązujący i
określony:
1) linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznaczeniu ściśle określone,
2) linie zabudowy nieprzekraczalne.
2. Ustala się następującą interpretację uŜytych symboli
i oznaczeń. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej
uchwały jest mowa o:
1) uchwale - naleŜy przez to rozumieć niniejszą uchwałę
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście;
2) rysunku planu - naleŜy przez to rozumieć rysunek
planu na mapie w skali 1:500 stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały;
3) powierzchni biologicznie czynnej - naleŜy przez to
rozumieć powierzchnię działki nie utwardzoną z
wytworzoną warstwą glebową, pokrytą trwałą
roślinnością lub uŜytkowaną rolniczo;
4) liniach rozgraniczających - naleŜy przez to rozumieć
linię dzielącą tereny o róŜnym przeznaczeniu i o
róŜnych
funkcjach
lub
róŜnych
zasadach
zagospodarowania;

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 15

- 839 Poz.

d) powierzchnia zabudowy max. 50% powierzchni
działki;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleŜy przez to
rozumieć
najmniejszą
dopuszczalną
odległość
budynku od linii rozgraniczającej teren inwestycji.
Rozdział II
Przepisy dotyczące terenu objętego zmianą planu

6) Zasady
budowy
technicznej:

komunikacji

i

infrastruktury

a) dostępność komunikacyjna z istniejącej ulicy
dojazdowej
oznaczonej
w
obowiązującym
miejscowym planie symbolem 08D (Nr ewid. 12/2),

§ 4. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku
planu symbolem UK z przeznaczeniem pod zabudowę
sakralną (kościół rzymsko - katolicki z domem
parafialnym). Dla terenu, o którym mowa obowiązują
następujące ustalenia:

b) zaopatrzenie w wodę z sieci miejskiej,
c) odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej,

1) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
W elewacjach naleŜy stosować materiały tradycyjne dachówka ceramiczna (naturalna czerwień), cegła,
kamień, cement, tynki o wyglądzie tradycyjnych
tynków i drewno;

d) zaopatrzenie w energię elektryczną zgodnie z
warunkami uzyskanymi na etapie projektu
budowlanego od dysponenta sieci,
e) odprowadzenie wód opadowych do sieci miejskiej,

2) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego.
Projektowany obiekt powinien harmonizować z
otaczającą
zabudową
oraz
posiadać
cechy
wyróŜniające architekturę sakralną;

f) postulowane
stosowanie
proekologicznych
systemów ogrzewania (jak: gaz, elektryczne, olej
opałowy),
g) nakaz
gromadzenia
odpadów
stałych
w
pojemnikach na działce z zapewnieniem ich
usuwania stosownie do przepisów odrębnych,

3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury.
Teren nie jest objęty ochroną konserwatorską;

h) zabezpieczenie miejsc parkingowych na działce
wyłącznie dla zatrudnionych w parafii, jedno
miejsce parkingowe dla jednego pracownika plus
trzy. Parking dla parafian przewidziany jest na
terenie sąsiadującym z działką kościoła poza
granicami opracowania;

4) Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznej.
Projektowana zabudowa nie jest inwestycją celu
publicznego;
5) Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a)

nieprzekraczalna linia zabudowy 10,0 m od linii
rozgraniczającej,

b)

wysokość zabudowy max. 25 m licząc od
poziomu terenu do najwyŜszego punktu wieŜy,

c) teren biologicznie czynny min. 30%,

UŜytkowanie terenu
Teren zabudowy sakralnej

7) Ustalenia
dotyczące
sposobów
i
terminów
tymczasowego zagospodarowania.
Do czasu zainwestowania terenu zgodnie z
przeznaczeniem
dopuszcza
się
uŜytkowanie
dotychczasowe;
8) Ustalenia
dotyczące
stawek
procentowych
stanowiących podstawę do określenia opłaty, o której
mowa w art. 36, ust. 4:

Symbol terenu
UK

Rozdział III
Przepisy końcowe
§ 5. Tracą moc ustalenia i rysunek miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy
mieszkalno - usługowej w rejonie ulic Garnizonowej i
Jeziorańskiej zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/104/99 Rady
Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 31 sierpnia 1999 r.
opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego Nr 66, poz. 1102 z dnia
8 października 1999 r. odnoszące się do terenu objętego
planem w granicach zgodnie z załącznikiem graficznym
do niniejszej uchwały.

Wysokość stawki w %
0

§ 6. Oryginał planu przechowywany jest w Urzędzie
Miejskim w Dobrym Mieście. Zainteresowani mają prawo
wglądu do planu oraz zasięgania informacji.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Dobrego Miasta.
§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiesław Tusiński

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 15

- 840 Poz.

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 15

- 841 Poz.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/246/04
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 29 grudnia 2004 r.
Dotyczy: rozstrzygnięcia uwag złoŜonych podczas wyłoŜenia planu miejscowego do publicznego wglądu na
podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717).
Stwierdzam, Ŝe podczas wyłoŜenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy
mieszkalno - usługowej w Dobrym Mieście z przeznaczeniem pod funkcję sakralną, nie złoŜono Ŝadnych uwag do planu.

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 15

- 842 Poz.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/246/04
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 29 grudnia 2004 r.
Dotyczy: stwierdzenia zgodności miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Dobre Miasto na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717)
Stwierdzam zgodność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkalno usługowej w Dobrym Mieście z przeznaczeniem pod funkcję sakralną, ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Dobre Miasto, zatwierdzony uchwałą Nr XXXIV/310/01 z dnia 27 czerwca 2001 r.
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UCHWAŁA Nr XXXIV/238/05
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 20 stycznia 2005 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu.
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu w
Węgorzewie uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Powiatu Węgorzewskiego
stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VI/31/02 Rady
Powiatu w Węgorzewie z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatu (Dz. Urz. Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 czerwca 2002 r. Nr 71,
poz. 1077 ) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 55 pkt 1 uzyskuje brzmienie: „W głosowaniu jawnym
radni głosują poprzez podniesienie ręki, z
zastrzeŜeniem § 55a",
2) dodaje się § 55a o następującym brzmieniu:
„1. Głosowanie jawne imienne odbywa się na wniosek
radnego, po przegłosowaniu wniosku przez Radę.
2. Wszystkie głosowania jawne uchwał Rady Powiatu
odbywają się w sposób imienny.

3. Głosowanie
jawne
imienne
przeprowadza
przewodniczący obrad, wzywając imiennie radnych
do oddania głosu.
4. Wynik głosowania jawnego imiennego ogłasza
przewodniczący podając liczbę oddanych głosów
„za", „przeciw”, „wstrzymujących się”.
5. Wynik głosowania jawnego imiennego odnotowuje
się w protokole sesji.
6. Głosowanie jawne imienne nie moŜe dotyczyć
takich sytuacji, w których ustawa wyraźnie określa
iŜ musi być przeprowadzone głosowanie tajne”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z upływem 14 dni od
dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady
Edmund Budny

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 15

- 843 Poz.
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UCHWAŁA Nr XXVIII/172/05
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 26 stycznia 2005 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, 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, Nr 167, poz.
1759) Rada Gminy uchwala:

2) w § 10 dotychczasowy ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„prowadzi w ramach Klubu Integracji Społecznej
Ośrodek Konsultacyjno-Psychoedukacyjny dla ofiar
przemocy w rodzinie”,
3) w § 18 ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) Koordynator ds Integracji Społecznej”.

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kętrzynie wprowadza się następujące
zmiany:

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

1

1) po § 9 dodaje się § 9 w brzmieniu:
„GOPS Kętrzyn prowadzi w ramach reintegracji
zawodowej i społecznej na podstawie ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z
2003 r. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.) Klub Integracji
Społecznej”,

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Mirosław Tomasik
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UCHWAŁA Nr XXX/180/05
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 27 stycznia 2005 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania z budŜetu powiatu dorocznej nagrody w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Na podstawie art. 7 a ust. 1 i 3 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123,
zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, zm. Dz. U. z 2003 r.
Nr 62, poz. 1568, zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874,
zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 213, poz. 2081, zm. Dz. U. z 2004
r. Nr 11, poz. 96), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz.
1592 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, zm. Dz. U. z
2002 r. Nr 62, poz. 558, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz.
984, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1688, zm. Dz. U. z
2002 r. Nr 214, poz. 1806, zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, zm.
Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, zm. Dz. U. z 2002 r.
Nr 214, poz. 1806) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się tryb i zasady przyznawania nagród
z budŜetu powiatu oraz ich wysokość za osiągnięcia w
dziedzinie:
1) twórczości artystycznej:
a) podtrzymywanie regionalnej twórczości ludowej,
b) promowanie ziemi Powiatu Ostródzkiego w
literaturze, malarstwie, rzeźbie, muzyce,

c) reprezentowanie
Powiatu
Ostródzkiego
na
szczeblu
wojewódzkim,
ogólnopolskim
i międzynarodowym.
2) upowszechniania i ochrony dóbr kultury:
a) organizowanie spotkań kulturalnych,
b) promowanie osiągnięć w zakresie kultury,
c) edukacja kulturalna dzieci i młodzieŜy,
d) ochrona dóbr kultury Powiatu Ostródzkiego.
2. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym
lub prawnym, a takŜe innym podmiotom na podstawie
całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym
znaczeniu.
§ 2. 1. Nagrody przyznaje Starosta Ostródzki na
wniosek radnych, organów administracji państwowej lub
samorządowej, stowarzyszeń zrzeszających twórców,
instytucji artystycznych, placówek upowszechniania
kultury po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury i
Sportu.
2. Wnioski naleŜy składać do 30 września roku
poprzedzającego rok, w którym nagroda moŜe być
przyznana.. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 15

- 844 Poz.

3. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
1) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody,
2) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej
działalności oraz informacje o osiągnięciu, za które ma
być przyznana nagroda,
3) uzasadnienie
wniosku,
zawierające
wskazanie
krajowego
lub
międzynarodowego
charakteru
osiągnięcia,
4) określenie dziedziny twórczości, ochrony dóbr kultury
lub ich upowszechniania.

§ 4. 1. W przypadku stwierdzenia we wniosku braków
formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich
usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

§ 3. 1. Ustala się wysokość indywidualnej nagrody za
twórczość artystyczną, ochronę dóbr kultury oraz
upowszechnianie kultury w wysokości:
1) 500 zł - za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim,
2) 800 zł - za osiągnięcia na szczeblu ogólnopolskim,
3) 1000
zł
za
osiągnięcia
na
szczeblu
międzynarodowym.

§ 5. Środki finansowe przeznaczone na nagrody
zostają uwzględnione w uchwale budŜetowej na dany rok.

2. W przypadku wniosku o nagrodę za osiągniecie
zespołowe
wnioskodawca
powinien
przedstawić
proponowany udział członków zespołu w podziale
nagrody.

2. W przypadkach:
1) złoŜenia wniosku po terminie,
2) cofnięcia przez wnioskodawcę,
3) rezygnacji kandydata,
4) nie usunięcia braków formalnych w oznaczonym
terminie wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Jerzy Grubba

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 15

- 845 Poz.
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UCHWAŁA Nr XXX/185/05
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 27 stycznia 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Ostródzkiego.

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.
1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z
2004 r. Nr 102, poz. 1055) Rada Powiatu uchwala, co
następuje:
§ 1. W Statucie Powiatu Ostródzkiego, stanowiącym
załącznik do uchwały Nr V/16/99 Rady Powiatu w
Ostródzie z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Powiatu Ostródzkiego (Dziennik
Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2002 r. Nr 9,
poz. 182, Nr 53, poz. 841, Nr 107, poz. 1639, z 2003 r.
Nr 22, poz. 341 i Nr 158, poz. 1942) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przepis ust. 1 nie dotyczy radnych wybranych do
Zarządu, z wyjątkiem Starosty, Wicestarosty i jednego
członka Zarządu.”,
2) w § 56 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z
zagroŜeniem interesu publicznego, zagraŜających
bezpośrednio zdrowiu i Ŝyciu oraz sprawach

mogących spowodować znaczne straty materialne,
Starosta podejmuje niezbędne czynności naleŜące do
właściwości Zarządu. Nie dotyczy to wydawania
przepisów porządkowych w przypadku, o którym
mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z późn. zm.)",
3) w § 71 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zarząd przygotowuje i przedstawia Radzie, nie
później niŜ do dnia 15 listopada r. poprzedzającego
rok budŜetowy, projekt budŜetu uwzględniając zasady
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn.
zm.)",
4) załącznik Nr 2 do Statutu otrzymuje brzmienie, jak w
załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Jerzy Grubba

Załącznik
do Uchwały Nr XXX/185/05
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 27 stycznia 2005 r.
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU OSTRÓDZKIEGO.
1. Bursa Szkolna w Ostródzie.
2. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie.
3. Dom Dziecka w Morągu.
4. Dom Pomocy Społecznej w Szyldaku.
5. Liceum Ogólnokształcące im. Jana BaŜyńskiego w Ostródzie.
6. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostródzie.
7. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Morągu.
8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.
9. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostródzie.
10. Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie.
11. Rodzinny Dom Dziecka w Grabinku.
12. Rodzinny Dom Dziecka w Ostródzie.
13. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miłakowie.
14. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Ostródzie.
15. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie.
16. Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie.
17. Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.
18. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ostródzie.
19. Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie.
20. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu.
21. Zespół Szkół Licealnych w Morągu.
22. Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie.
23. Zespół Szkół Agro - Ekonomicznych w Dobrocinie
24.Zespół Szkół w Saminie.

WYKAZ POWIATOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 15

- 847 Poz.
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POROZUMIENIE

w sprawie realizacji zadań administracji rządowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych
prowadzonej przez starostę.

zawarte w dniu 10 października 2004 r. w Warszawie
pomiędzy :
Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanym dalej „MSWiA", reprezentowanym przez
- Gustawa Pietrzyka, p.o. Dyrektora Departamentu Rejestrów Państwowych,
- Jadwigę KsiąŜek - Głównego Księgowego
a Powiatem Iławskim z siedzibą w Iławie ul. Andersa 2 zwanym dalej „Powiatem" reprezentowanym przez Starostę Iławskiego
Ryszarda Zabłotnego.
Celem niniejszego Porozumienia jest określenie zasad współpracy pomiędzy MSWiA i Powiatem, w zakresie weryfikacji
danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez Powiat na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów
do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 192, poz. 1878) na uŜytek Centralnej Ewidencji Pojazdów
prowadzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o
ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.). Konwersja i weryfikacja danych słuŜy poprawie jakości
danych zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Dbałość o jakość danych ewidencyjnych jest zadaniem własnym
Ministra. Wobec faktu, iŜ akta pojazdów znajdują się u starostów, dokonanie weryfikacji moŜliwe jest wyłącznie przez nich.
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.), strony ustalające następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszym porozumieniu mowa o:
1) Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 58,
poz. 515 z późn. zm.),
2) CEP - rozumie się przez to Centralną Ewidencję Pojazdów,
3) Bazie Danych - rozumie się przez to informatyczną bazę danych prowadzoną przez Starostę na podstawie § 3
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 roku w sprawie szczegółowych czynności organów w
sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 192,
poz. 1878),
4) systemie „Pojazd" - rozumie się przez to jednolity w skali kraju system teleinformatyczny obsługujący procesy rejestracji
pojazdów, oparty o zunifikowane oprogramowanie obsługujące lokalną bazę danych, umoŜliwiający centralną
personalizację dowodów rejestracyjnych,
5) konwersji danych - rozumie się przez to automatyczną, przeprowadzoną z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania
zmianę standardu (formatu) danych,
6) rekordzie - zestawie informacji i danych osobowych dotyczących jednego pojazdu i jego właściciela.
§ 2. 1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powierza a Powiat zobowiązuje się do realizacji zadania w zakresie
konwersji i weryfikacji danych z Bazy Danych.
2. Powiat zobowiązuje się do przeprowadzania konwersji danych zgromadzonych w Bazie Danych na format XML
wskazany przez MSWiA, przy pomocy dotychczas stosowanego oprogramowania Bazy Danych, oprogramowania
dostarczonego przez dostawcę systemu „Pojazd" oraz programu konwertującego opracowanego na zlecenie Powiatu.
3. Powiat zobowiązuje się do przeniesienia skonwertowanych danych do systemu „Pojazd" a za jego pośrednictwem do
przekazania ich do CEP w terminie wynikającym z przepisów odrębnych.
4. Powiat zobowiązuje się do dokonania weryfikacji i uzupełnienia zapisów danych skonwertowanych i zmigrowanych do
systemu „Pojazd", z danymi zawartymi w aktach pojazdów, jeŜeli podczas konwersji danych lub po jej zakończeniu raport
błędów wykaŜe nieprawidłowości zapisów.
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5. Weryfikacja danych, o której mowa w ust. 4 nie dotyczy informacji o pojazdach wyrejestrowanych.
6. Przekazanie skonwertowanych i zweryfikowanych danych do CEP zostanie dokonane za pośrednictwem podmiotu
odpowiedzialnego za centralną personalizację dowodów rejestracyjnych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego
„Pojazd".
7. Przy realizacji zadań wynikających z Porozumienia, Powiat zobowiązane jest do zabezpieczenia danych przed
dostępem osób nieuprawnionych.
§ 3. 1. MSWiA zobowiązuje się do zwrotu kosztów wykonania zadań, o których mowa w § 2. ze środka specjalnego
prowadzonego na podstawie Ustawy oraz przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18
grudnia 2003 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej o której mowa przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 227,
poz. 2254). w kwocie nie przekraczającej w 2004 r. 10,800,00 zł słownie (dziesięć tysięcy osiemset złotych).
2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie faktury lub noty obciąŜeniowej wystawionej przez Powiat
w oparciu o dokumenty finansowe, znajdujące się do wglądu w siedzibie Powiatu.
3. Zwrot kosztów, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury lub noty obciąŜeniowej, o
których mowa w ust. 2, na rachunek bankowy wskazany przez Powiat.
4. Koszt konwersji jednego rekordu nie moŜe przekroczyć 20 gr.
5. Ustala się koszt weryfikacji jednego rekordu w trybie o którym mowa w § 2 ust. 4 na 2 zł.
6. Kwota, o której mowa w ust. 1 przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z realizacją przez Powiat zadań
określonych w § 2 w tym w szczególności związanych z sfinansowaniem kosztów programu konwertującego, uzupełnieniem
zapisów, o którym mowa w § 2 ust. 4 oraz pokryciem kosztów usług, wynagrodzeń, podatków i innych opłat.
7. Kwota, o której mowa w ust. 1 nie moŜe być wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z przekazaniem danych do
centralnej ewidencji pojazdów.
8. W przypadku konieczności kontynuowania prac wynikających z niniejszego porozumienia w 2005 r., zostanie
sporządzony aneks w formie pisemnej.
9. Kalkulacja kosztów konwersji i weryfikacji została przedstawiona w załączniku do Porozumienia.
§ 4. Powiat zobowiązany jest do realizowania zadań wynikających z porozumienia z zgodnie z obowiązującym prawem, z
zachowaniem zasad legalności, celowości, gospodarności i rzetelności przy wydatkowaniu przekazanych środków
finansowych.
§ 5. Powiat zobowiązuje się do udzielania kaŜdorazowo na pisemne Ŝądanie MSWiA wyjaśnień na piśmie, co do
wszelkich działań podejmowanych przez Powiat w związku z realizacją Porozumienia. Wyjaśnienie takie winno zostać
przedstawione w terminie 14 dni od dnia przekazania zapytania, chyba Ŝe w zapytaniu ustalony zostanie inny termin na
udzielenie wyjaśnień.
§ 6. Powiat niezwłocznie po przekazaniu danych zawiadomi pisemnie MSWiA o zakończeniu realizacji zadań
wynikających z Porozumienia i przekazaniu danych dotyczących określonej liczby pojazdów.
§ 7. Strony zobowiązują się do bieŜącej współpracy przy realizacji zadań wynikających z Porozumienia i rozstrzygania
powstałych sporów w drodze polubownej.
§ 8. Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
§ 9. Porozumienie sporządzono w 4 egzemplarzach po dwa dla kaŜdej ze stron.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
z up.
Dyrektor Departamentu Rejestrów Państwowych
Gustaw Pietrzyk
p.o. Zastępca Dyrektora
Biura Administracyjno-Gospodarczego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Główny Księgowy
Jadwiga KsiąŜek

Starosta
Ryszard Zabłotny
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Załącznik
do Porozumienia w sprawie współpracy w
zakresie weryfikacji danych z informatycznej
bazy danych Prezydenta Miasta/Starosty do
Centralnej Ewidencji Pojazdów
Uzasadnienie stawek za konwersję i weryfikację danych, określonych w § 3 oraz dat określonych w § 4 ust. 3
podlegać będzie weryfikacji i uzupełnieniu, poniewaŜ nie
jest jeszcze znany wynik konwersji we wszystkich
powiatach. Wynik konwersji uzaleŜniony jest od szeregu
czynników niezaleŜnych od MSWiA - Wynika to z faktu, Ŝe
rejestracja pojazdów odbywała się w powiatach z
wykorzystaniem
zróŜnicowanych
narzędzi
informatycznych otrzymywanych przez starostów od
róŜnych dostawców (np. zakresy danych o pojazdach
bywały róŜne oraz systemy stosowały róŜnorodne
standardy
techniczne
gromadzenia
danych).
Z
pozyskanych przez MSWiA informacji wynika, Ŝe proces
konwersji (tam gdzie został zakończony) pozytywnie
przeszło od 30 do 99% rekordów - średnio w powiatach
ok. 80-90%. Proces weryfikacji i uzupełniania danych nie
rozpocznie się. dopóki starostwa nie otrzymają środków
finansowych na dokonanie tej czynności. MSWiA szacuje,
Ŝe koszt weryfikacji jednego rekordu wynieść moŜe ok. 2
zł. Na czynność tą składa się wyszukanie stosownych akt
pojazdu, sprawdzenie poprawności zapisu w bazie
informatycznej i jego ewentualna korekta. Przyjmujemy,
Ŝe w ciągu godziny jeden pracownik moŜe dokonać
weryfikacji ok. 6 rekordów. Stawka 12 zł za godzinę pracy
x 8 godzin x 22 dni średnio w miesiącu 12 wynosi 2112 zł
dla starostwa na opłacenie kosztów pracy przez jeden
miesiąc na jednego pracownika. MSWiA zakłada, Ŝe
weryfikacja w 2004 r. realizowana będzie do momentu
wyczerpania środków przekazanych do rozliczenia
starostwom w 2004 r. zaś wysokość niezbędnych na ten
cel środków w 2005 r. określona zostanie w aneksie do
porozumienia, zawartym na podstawie konkretnych,
dotyczących poszczególnych starostw wyliczeń, opartych
na faktycznie poniesionych kosztach i rezultatach
konwersji. PoniewaŜ nie jest znana konkretna liczba
rekordów w poszczególnych starostwach, z podstawę
określenia sum przekazanych w 2004 r. do rozliczenia jest
liczba ludności powiatu.

Zadanie konwersji i weryfikacji danych nie jest
zadaniem własnym powiatów - nie wynika z Ŝadnego
przepisu prawa. Jest jednocześnie zadaniem niezbędnym
dla umoŜliwienia się Ministra MSWiA z wykonania
obowiązków ustawowych - np. udostępniania danych z
Centralnej Ewidencji Pojazdów. MSWiA zobowiązało się w
dniu 20 lipca do przekazania kwot do rozliczenia na
pokrycie kosztów konwersji i weryfikacji.
Konwersja danych została juŜ przeprowadzona w
znacznej części starostw i miast. W pozostałych
przypadkach trwa lub zostanie przeprowadzona do końca
listopada 2004 r. Pierwsze wydatki na to zadanie mogły
zostać poczynione przez powiaty w lipcu 2004 r. - w tym
miesiącu rozpoczęła się konwersja w niektórych
powiatach. Dlatego teŜ wskazano datę 1 lipca jako
początkową datę, od której to poniesione wydatki mogą
zostać rozliczone. Konwersja danych dokonywana jest
przy pomocy narzędzia informatycznego, którego koszt
ponosi starostwo. Usługę konwersji wykonują na rzecz
miast oraz powiatów podmioty naliczające opłatę za jej
wykonanie przyjmując za podstawę wyliczenia koszt
konwersji jednego rekordu. Z informacji pozyskanych
przez MSWiA wynika, Ŝe starostwa i miasta zawierając
umowy na dokonanie konwersji płacą kwoty nie
przekraczające 20 groszy (większość starostw zgłasza ok.
12-15 groszy za rekord) na konwersje jednego rekordu, co
przy ogólnie szacowanej kwocie rekordów - ok. 18 mln.
rekordów moŜe wynieść 1,8 mln zł przy załoŜeniu 10 gr.
za rekord, 2 160 000 zł przy 12 groszach za rekord i 3 600
000 zł przy załoŜeniu 20 groszy za rekord.
Weryfikacja danych (uzupełnienie zapisów) dotyczyć
ma tych rekordów, które nie są rekordami dotyczącymi
pojazdów wyrejestrowanych i nie przeszły z wynikiem
pozytywnym przez proces konwersji. Na dzień dzisiejszy
nie jest moŜliwe określenie liczby rekordów, które
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POROZUMIENIE Nr 5/04
z dnia 13 grudnia 2004 r.

określające warunki i sposób przekazywania środków finansowych na utrzymanie dzieci pochodzących z Powiatu
Augustowskiego, umieszczonych w Domu Dziecka w Olecku.

zawarte pomiędzy Powiatem Oleckim reprezentowanym przez:
1.Stanisława Lucjana Ramotowskiego - Starostę Oleckiego
2. Alojzego Jurczaka - Wicestarostę Oleckiego,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Oleckiego - Janiny Słomkowskiej
a Powiatem Augustowskim, w imieniu którego działają:
1. Franciszek Wiśniewski - Starosta Augustowski
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2. Jarosław Szlaszyński - Wicestarosta Augustowski,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Augustowskiego - Mirosława Krakowskiego.
Na podstawie art. 90 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.
Nr 203, poz. 1996 z późn. zm.) oraz art. 86 ust. 2, ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) strony niniejszego porozumienia ustalają, co następuje:
§ 1. 1. Powiat Augustowski zobowiązuje się do ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w Domu Dziecka w Olecku, które
przed skierowaniem do placówki zamieszkiwały na terenie Powiatu Augustowskiego, w wysokości średniego miesięcznego
kosztu utrzymania.
2. Dane odnośnie dzieci, o których mowa w ust. 1, przekazywane będą kaŜdorazowo na wniosek Powiatu
Augustowskiego przez Powiat Olecki zgodnie z obowiązującymi przepisami, za pośrednictwem Powiatowych Centrów
Pomocy Rodzinie funkcjonujących na terenie w/w powiatów.
§ 2. 1. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania określonego w § 1 zapewnia Powiat Augustowski w formie
dotacji na utrzymanie dzieci.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, będą przekazywane w okresach miesięcznych z góry do 10 dnia kaŜdego miesiąca na
rachunek bankowy wskazany przez Starostwo Powiatowe w Olecku.
3. Podstawą do rozliczenia wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Olecku jest kwota
średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka, która będzie ogłaszana corocznie w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
4. Do czasu ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego Powiat Augustowski zobowiązuje się do przekazywania kwoty zaliczki w wysokości 2.000,00 zł
(słownie: dwa tysiące złotych) na jedno dziecko miesięcznie, w terminie i na konto, o których mowa w ust. 2, począwszy od
miesiąca stycznia 2005 r.
5. RóŜnica między zaliczką a ogłoszonym kosztem utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Olecku zostanie przekazana
przez Powiat Augustowski w terminie 14 dni od dnia opublikowania Obwieszczenia Starosty Oleckiego w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
6. W przypadku nieterminowej zapłaty naleŜności, o których mowa w ust. 2, 4 i 5, Powiat Augustowski zobowiązuje do
zapłaty ustawowych odsetek za kaŜdy dzień zwłoki.
7. Powiat Olecki będzie przekazywał Powiatowi Augustowskiemu informację dotyczącą liczby umieszczonych dzieci w
Domu Dziecka w Olecku, kwoty przekazanej dotacji oraz kosztów utrzymania dzieci do dnia 10 następnego miesiąca, za
miesiąc poprzedni narastająco od początku roku.
8. Nadpłaty wynikające z rozliczenia miesięcznego Powiat Olecki zaliczy na poczet naleŜności za następny miesiąc.
9. Brakujące środki wynikające z rozliczenia miesięcznego Powiat Augustowski zobowiązuje się przekazać do dnia 10
następnego miesiąca po ostatnim miesiącu, w którym dokonano rozliczenia.
10. W przypadku skreślenia dziecka z listy wychowanków Domu Dziecka w Olecku Powiat Olecki zawiadomi o tym fakcie
Powiat Augustowski i dokona szczegółowego rozliczenia w terminie 7 dni. Wynikłe nadpłaty i nie dopłaty Powiaty zobowiązują
się przekazać w terminie określonym w ust. 7.
§ 3. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
§ 4. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania niniejszego porozumienia strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu
ze względu na siedzibę Powiatu Oleckiego sądowi powszechnemu.
§ 5. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od
dnia 1 stycznia 2005 r. przez okres pobytu dzieci w Domu Dziecka w Olecku.
§ 6. Porozumienie niniejsze sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 dla Powiatu Augustowskiego oraz 3 dla
Powiatu Oleckiego.
Starosta
Stanisław Ramotowski

Starosta
Franciszek Wiśniewski

Wicestarosta
Alojzy Jurczak

Wicestarosta
Jarosław Szlaszyński
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ANEKS Nr 1/04

do porozumienia zawartego dnia 23 lipca 2004 r.

w sprawie wspólnej realizacji zadania „Wykonania dokumentacji projektowej modernizacji drogi powiatowej
Nr 40252- ulic Pionierów i Długiej w Piszu” zawarty dnia 31 grudnia 2004 r. w Piszu.

Na podstawie § 11 porozumienia z dnia 23 lipca 2004 r. Powiat Piski, zwany dalej „Powiatem" reprezentowany przez
Zarząd Powiatu w osobach:
Starosty Piskiego - Pana Zbigniewa Włodkowskiego
Wicestarosty Piskiego - Pana Andrzeja Nowickiego
z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Pani Barbary Koprowskiej,
oraz Gmina Pisz, zwana dalej „Gminą", reprezentowana przez:
Burmistrza Pisza - Pana Andrzeja Szymborskiego
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Pani Aldony Klimek
zawierają aneks Nr 1/04 do porozumienia z dnia 23 lipca 2004 r. następującej treści:
§ 1. W porozumieniu zawartym w dniu 23 lipca 2004 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania „Wykonania dokumentacji
projektowej modernizacji drogi powiatowej Nr 40252- ulic Pionierów i Długiej w Piszu" wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 porozumienia otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiat i Gmina zobowiązują się do przeprowadzenia wspólnego zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji
projektowej modernizacji drogi powiatowej Nr 40252 - ulic Pionierów, Długiej wraz ze skrzyŜowaniem ul. Mazurskiej i
przejazdem przez tory kolejowe w Piszu zwanego dalej Zadaniem."
2) § 2 porozumienia otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Zakres zadania wymienionego w § 1 obejmuje, sporządzenie projektu technicznego modernizacji drogi powiatowej
Nr 40252 - ulic Pionierów i Długiej wraz ze skrzyŜowaniem ul. Mazurskiej i przejazdem przez tory kolejowe w Piszu o łącznej
długości 2281m".
3) § 5 porozumienia otrzymuje brzmienie:
„§ 5.1. Realizację zadania i nadzór nad nim powierza się Gminie.
2. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania Gmina moŜe powierzyć jego wykonanie, w całości lub w części
osobom trzecim.
3. Odpowiedzialność wobec osób trzecich, o których mowa w ust. 2 ponosi Gmina.
4. Gmina zobowiązuje się do wykonania zadania określonego w § 2 w terminie do 31 marca 2005 r.
5. Gmina zobowiązuje się do rozliczenia środków otrzymanych od Powiatu zgodnie z § 7 w terminie 60 dni od
zakończenia zadania”.
§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.
§ 3. Postanowienia mniejszego aneksu wchodzą w Ŝycie z dniem podpisania.
§ 4. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kaŜdej ze stron oraz
jeden w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Starosta Powiatu Pisz
Zbigniew Włodkowski
Wicestarosta Powiatu Pisz
Andrzej Nowicki

Burmistrz
Andrzej Szymborski
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OBWIESZCZENIE
Starosty Olsztyńskiego
z dnia 4 lutego 2005 r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
funkcjonujących na terenie powiatu olsztyńskiego w 2005 roku.

Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593) podaję do publicznej wiadomości miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
funkcjonujących na terenie powiatu olsztyńskiego w 2005 roku:
1) Dom dla Dzieci „KEJA" w Biskupcu

- 1.969 zł;

2) Dom dla Dzieci im. Michała Lengowskiego w Gryźlinach

- 1.751 zł;

3) Dom dla Dzieci „Nad Jeziorem" w Olsztynku

- 2.541 zł;

4) Dom Rodzinny w Tomaszkowie

- 1.505 zł.
Starosta Olsztyński
Adam Sierzputowski
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SPRAWOZDANIE
z działalności w 2004 r. Komisji Bezpieczeństwa i Porządku funkcjonującej przy Staroście Gołdapskim.

W roku 2004 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku odbyła 3 posiedzenia.
1. W dniu 16 lutego 2004 r. odbyło się pierwsze posiedzenie komisji, które było poświęcone wypracowaniu kierunków
działania i planu pracy komisji na 2004 rok. Omawiano problemy wynikające z załoŜeń programowych programu „Bezpieczny
Powiat Gołdapski", mający decydujący wpływ na opracowanie planu komisji na rok 2004.
Blok Prewencyjno – Wychowawczy, w wyniku realizacji zadań przewidzianych w tym bloku policjanci z KPP w Gołdapi
wykonali:
- w ramach „Niebieskiej Karty" przeprowadzili interwencje domowe, przesłali informacje do Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie oraz Miejskiego i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej;
- w ramach „Uwaga obcy" policjanci rewiru dzielnicowych przeprowadzili spotkania w szkołach, których głównym celem było
uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie mogą je spotkać ze strony nieznajomych osób;
- „Bezpieczna szkoła" - podstawowym celem była poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieŜy, w tym kreowanie postaw
antyprzestępczych, prospołecznych oraz minimalizowanie moŜliwości stania się ofiarą przestępstwa. W ramach realizacji
tego programu nawiązano współpracę z radami pedagogicznymi szkół i rodzicami uczniów, których poinformowano o
występujących zagroŜeniach i tendencjach w przestępczości z udziałem nieletnich sprawców.
Blok Komunikacyjny - podstawowym załoŜeniem programu było ograniczenie ilości zdarzeń drogowych w okolicach
szkół z udziałem dzieci i młodzieŜy szkolnej ( „Bezpieczna droga do szkoły" ) w ramach, którego policjanci Ruchu Drogowego
przeprowadzili pogadanki w szkołach a podczas ferii sprawdzali stan techniczny autokarów przewoŜących dzieci na
Wypoczynek a w ramach akcji „Pieszy", „Prędkość" i „Pomiar" dąŜono do poprawy bezpieczeństwa na drogach poprzez
eliminację nietrzeźwych kierowców i pieszych, zwracanie uwagi osobom chodzącym niewłaściwą stroną jezdni oraz osobom
przekraczającym jezdnię w niewłaściwym miejscu.
Blok Porządkowy i Ochrony Środowiska - głównymi elementarni analizy załoŜeń programowych było: utrzymanie
porządku na terenie powiatu, zapewnienie przestrzegania norm prawnych, ekologia oraz likwidacja zagroŜeń środowiska.
Blok ZagroŜeń Kryzysowych - głównym tematem bloku było usprawnienie reakcji na zagroŜenia klęskami Ŝywiołowymi
oraz zapobieganie moŜliwościom powstawania zagroŜeń. Omówiono problem tworzenia Powiatowego Zespołu Reagowania
Kryzysowego, który wychodzi naprzeciw tym zagroŜeniom.
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Blok Bezpieczeństwa Społecznego i Przeciwdziałania Przestępczości - w wyniku realizacji zadań w tym bloku
ograniczona została dynamika przestępczości kryminalnej tak w zakresie postępowań wszczętych jak i postępowań
stwierdzonych. Ograniczono takŜe dynamikę najpowaŜniejszych przestępstw kryminalnych, których rozmiary mają
niewątpliwie największy wpływ na społeczne poczucie bezpieczeństwa. Omówiono sytuacji w zakresie narkomanii na terenie
powiatu ze szczególnym uwzględnieniem tej problematyki w szkołach wśród dzieci i młodzieŜy. Ustalono konieczność stałego
monitoringu tego zagadnienia przez policję, nauczycieli, rodziców oraz organizacje pozarządowe.
W wyniku przeprowadzonej analizy realizacji programu „Bezpieczny Powiat Gołdapski" komisja wypracowała następujące
wnioski:
- dalsze diagnozowanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, identyfikowanie zagroŜeń lokalnych, ustalenie potrzeb
społecznych w kwestii bezpieczeństwa,
- inspirowanie władz samorządowych w realizacji programu bezpieczeństwa oraz udziału w opracowywaniu programów
profilaktycznych,
- uruchomienie dostosowanych do warunków lokalnych programów prewencyjnych, w szczególności programów opartych
na filozofii społecznej kontroli przestępczości,
- kontynuowanie akcji informacyjno-edukacyjnej, propagującej bezpieczne zachowania i przedsięwzięcia lokalne na rzecz
bezpieczeństwa,
- udoskonalenie reakcji na zgłoszenia o przestępstwie,
- rozpoznawanie zjawisk narkomanii oraz opracowanie i wdroŜenie programu profilaktycznego w jej zwalczaniu,
- podjęcie wspólnych działań z samorządami gminnymi na rzecz wprowadzenia tzw. bezpiecznych przestrzeni ( miasta,
osiedli, wsi, ulic, parkingów, placów zabaw, piwnic, itp.).
Komisja we wnioskach końcowych załoŜyła podejmowanie inicjatyw zmierzających do kształtowania aktywnych postaw
wśród mieszkańców a zwłaszcza młodzieŜy w zakresie bezpieczeństwa publicznego. W związku z powyŜszym naleŜy
bardziej ofensywnie wejść z programem informacyjnym i profilaktyką do szkół, mediów oraz w szerszym zakresie wykorzystać
imprezy masowe do uzyskania w/w celów.
2. Kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się dnia 21 kwietnia 2004 r.
Na posiedzeniu został przedstawiony Plan pracy Komisji oraz ocena wdraŜania wypracowanych kierunków działania
Komisji na 2004 r. Członkowie Komisji zostali zapoznani z problematyką szkolenia starostów i członków Komisji
przeprowadzonego w WyŜszej Szkole Policji w Szczytnie. W ramach prowadzonego szkolenia ujęto następującą
problematykę:
- etapy i zasady tworzenia programów profilaktycznych,
- makrosystem przeciwdziałania przestępczości i patologii ( bezpieczna przestrzeń),
- tworzenie Centrum monitorowania inicjatyw obywatelskich na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnych.
Poza tym zostały opracowane wstępne dane do:
- programu profilaktycznego w zakresie zwalczania narkomanii,
- programu budowy „bezpiecznej przestrzeni" miasta, osiedla, instytucji, itp.,
- podstaw działania Centrum Monitorowania Inicjatyw Obywatelskich na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności
lokalnych.
3. W dniu 4 listopada 2004 r. odbyło się poszerzone posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przy
Staroście Gołdapskim.
Na posiedzeniu przedstawiono analizę zarysu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - wypracowanie etapów
tworzenia programu, co było tematem dyskusji i wypracowania wniosków.
Następnie zostały powołane cztery bloki programowe: bok profilaktyki, blok leczenia i rehabilitacji, blok podaŜy, blok
monitoringu, których zadaniem będzie opracowanie harmonogramów przedsięwzięć (zadań) do realizacji Programu
Przeciwdziałania Narkomanii.
Komendant KP PSP w Gołdapi st. kpt. Krzysztof Giedrojć dokonał analizy pracy za I półrocze oraz określił kierunki działania
na okres jesienno - zimowy. Przedstawił równieŜ kierunki działania KP PSP na przyszłość:
- wyszkolenie i wyposaŜenie ratowników w profesjonalny sprzęt,
- konieczność przeszkolenia w zakresie kwalifikacji nurka PSP, wyposaŜenie JRG w sprzęt płetwonurkowy, zakup sprzętu
w zakresie likwidacji rozlewisk substancji ropopochodnych na akwenach wodnych,
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- powołanie oraz wyszkolenie grupy ratownictwa wysokościowego,
- wyposaŜenie JRG i OSP w sprzęt specjalistyczny (ratownictwa technicznego i medycznego),
- zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na ochronę przeciwpoŜarową w powiecie, szczególnie tam gdzie
występują duŜe zagroŜenia poŜarowe,
- prowadzenie polityki
przeciwpoŜarowych,

prewencyjnej

polegającej

na

uświadamianiu

społeczeństwu

istniejących

zagroŜeń

- kontynuowanie współpracy ze StraŜą PoŜarną Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej (bezpieczeństwo poŜarowe
Puszczy Rominckiej oraz akwenów wodnych).
Następnie I z-ca K-ta KPP w Gołdapi nadkom. Andrzej śyliński przedstawił analizę pracy policji za I półrocze oraz kierunki
działania na okres jesienno - zimowy. Omówił zagroŜenia przestępczością oraz dokonał podsumowania zrealizowanych w I
półroczu zadań określonych w strategii działania KPP w Gołdapi na 2004 rok. Analizę pracy KPP w Gołdapi zakończył
następującymi wnioskami:
- podczas akcji „ZIMA" wydać zdecydowaną walkę osobom prowadzącym pojazdy mechaniczne w stanie nietrzeźwym,
- zwiększyć częstotliwość wykorzystywania na administrowanym terenie fotoradarów,
- wyczulenie funkcjonariuszy RD na kierowców przekraczających prędkość ( szczególnie w terenie zabudowanym ),
- przeciwdziałanie poruszaniu się bez oświetlenia pojazdów rolniczych i rowerzystów,
- walka z dealerami narkotyków.
Ostatnim etapem w roku ubiegłym było rozesłanie do członków poszczególnych bloków programowych informacji
dotyczącej przygotowania harmonogramów przedsięwzięć związanych z wdroŜeniem w Ŝycie Powiatowego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2005-2008 co będzie tematem następnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku.
Starosta
Jarosław Podziewski
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SPRAWOZDANIE

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Nidzickiego za 2004 r.
(Nidzica, dnia 28 stycznia 2005 r.)

Znowelizowana ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zobowiązała samorządy powiatowe do
utworzenia komisji bezpieczeństwa i porządku, a starostów do składania radzie powiatu, sprawozdania z działalności komisji
za rok ubiegły.
Realizując ustawowy obowiązek, zarządzeniem Nr 7/03 Starosty Nidzickiego z dnia 14 kwietnia 2003 r. Komisja ta, po
niezbędnych konsultacjach i ustaleniach, została powołana. W skład Komisji weszły następujące osoby:
1) Stanisław Rabczyński - Starosta Nidzicki - Przewodniczący Komisji,
2) Lech Brzozowski i (Daniel Borkowski do 27 października 2004 r. od 27 października 2004 r. Janusz Kwiatek) -członkowie
Komisji delegowani przez Radę Powiatu w Nidzicy,
3) Dariusz Załoga i Roman Szulczak - członkowie Komisji delegowani przez Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy,
4) Danuta Puchalska, Ryszard Kumelski, Piotr Borkowski oraz (Zbigniew Słupski do 6 kwietnia 2004 r. a od 6 kwietnia 2004
r. Henryk Orzechowski) - członkowie Komisji powołani przez Starostę Nidzickiego spośród osób spełniających kryteria
określone w art. 38a, ust. 5, pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym (osoby wyróŜniające się wiedzą o problemach
będących przedmiotem prac komisji oraz cieszących się wśród miejscowej społeczności osobistym autorytetem i
zaufaniem publicznym).
W pracach Komisji uczestniczy Marek Borowiecki - Prokurator Rejonowy w Nidzicy - wskazany przez Prokuratora
Okręgowego w Olsztynie. Jest to drugi rok działalności komisji. W 2004 r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku spotkała się na
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czterech posiedzeniach: 8 marca, 8 kwietnia, 7 czerwca oraz 17 listopada, na których omówiono realizację zadań bieŜących
oraz wytyczono kierunki działalności na przyszłość.
Pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się 8 marca 2004 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Nidzicy, na którym omówiono następujące zagadnienia:
a) bezpieczna szkoła i bezpieczna droga dzieci do szkoły, a konkretnie, kto odpowiada za bezpieczeństwo w czasie drogi do
i ze szkoły,
b) demoralizacja nieletnich (kradzieŜe, bójki, alkoholizm nieletnich i narkomania),
c) zaprezentowano roboczy program „Bezpieczny Powiat Nidzicki" w następujących zagadnieniach:
- bezpieczny dom, osiedle, parking, sąsiedzkie czuwanie,
- przeciwdziałanie przemocy;
- bezpieczna szkoła i droga do szkoły;
- „senior".
Komisja spośród swoich członków wybrała 3 osobową grupę roboczą w celu koordynacji realizacji przedsięwzięć
związanych z opracowaniem programu.
Na kolejnym spotkaniu, które odbyło się 8 kwietnia 2004r. wiodącym zagadnieniem było ustalenie i wypracowanie przez
komisję stanowiska dotyczącego programu przeciwdziałania przestępczości i patologiom społecznym oraz jego prezentacja
na sesji Rady Powiatu.
W dniu 28.04.2004 r. Uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/107/04 przyjęto do realizacji program „Bezpieczny Powiat Nidzicki"
w zakresie przeciwdziałania przestępczości i patologiom społecznym w powiecie nidzickim w latach 2004-2006, który jest
odpowiedzią władz powiatu na oczekiwania społeczne związane z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców. Przyjęty program
stanowi kompleksową strategię profilaktycznych działań wybranych środowisk społecznych, jednostek organizacyjnych i
instytucji, które moŜna poszerzyć o nowe zadania wynikające z rozwoju zagroŜeń. Program zosta) rozesłany do: Urzędu
Miejskiego, Urzędów Gmin oraz jednostek podległych Staroście Nidzickiemu celem wspólnego wdraŜania i poprawy
bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu nidzickiego.
Trzecie posiedzenie odbyło się 7 czerwca 2004 r., na którym omówiono:
w obecności zaproszonych przedstawicieli z Zespołów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Nr 1, 2, 3 z Nidzicy
zagadnienie bezpiecznego dowoŜenia dziecka do szkoły, oraz bezwzględnego przestrzegania obowiązujących
przepisów w tym względzie,
- stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu nidzickiego przed sezonem letnim na podstawie
informacji z KPP, KP PSP, PPISE, PIW ET., Nadleśnictwa Nidzica.
-

Wszystkie sprawozdania zostały zaopiniowane pozytywnie.
Kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nidzickiego odbyło się 17 listopada 2004 r., na którym
podjęto wniosek o zebraniu informacji z jednostek realizujących program „Bezpieczny Powiat Nidzicki" o stopniu
zaawansowania i problemach wpływających na jego realizację. Omówiono probierń bezpieczeństwa pieszych w
miejscowościach, przez które przebiegają drogi, przy których brakuje chodnika, a ruch pieszych odbywa się po drodze.
Ponadto w dniu 29 listopada 2004 r. z inicjatywy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nidzickiego doszło do
spotkania dotyczącego sprawy „Niebieskiego pokoju", w którym uczestniczył Starosta Nidzicki, przedstawiciel Komendy
Powiatowej Policji, Prokurator Rejonowy, przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, wypracowano wspólne
stanowisko dotyczące utworzenia tego pomieszczenia, uznając, Ŝe jest wręcz niezbędne i konieczne. W imieniu Starostwa
Powiatowego w Nidzicy, za dalszą realizację zagadnienia, będą odpowiedzialne następujące instytucje: Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Podsumowując, naleŜy stwierdzić, Ŝe podjęte w 2004 r. działania organizacyjne związane z opracowaniem i wdraŜaniem
programu „Bezpieczny Powiat Nidzicki" dają podstawę do szerszego rozeznania zagroŜeń, aktywizacji działalności słuŜb i
inspekcji, wzrostu świadomości społecznej w zakresie róŜnorodnych zagroŜeń i sposobów walki z nimi jak równieŜ
zwiększenia zarówno udziału i kontroli społecznej w skomplikowanym i trudnym działaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa
publicznego w powiecie.
Na szczególne wyróŜnienie zasługują działania w szkołach i placówkach oświatowych, które poprzez aktywizację,
edukację, popularyzację i odpowiednio przekazane informację w skuteczny sposób eliminują zagroŜenia promując zdrowy styl
Ŝycia.
Trzeba przy tym zaznaczyć, Ŝe na pracę Komisji i jej osiągnięcia, w minionym roku, miało duŜe zaangaŜowanie Komendy
Powiatowej Policji i jej przedstawicieli. Większość zrealizowanych przedsięwzięć z młodzieŜą szkolną, była z udziałem
policjantów, którzy w ten sposób potwierdzili wysoki poziom swojego przygotowania do pracy zawodowej.
Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nidzickiego
Stanisław Rabczyński

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 15

- 856 Poz.
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ZARZĄDZENIE Nr 5/05
Starosty Iławskiego
z dnia 24 stycznia 2005 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na
terenie powiatu iławskiego.

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn.
zmianami) na wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubawie i dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Suszu
zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie
powiatu iławskiego w 2005 r. na następującym poziomie:
1) Dom Pomocy Społecznej w Suszu
ul. Iławska 42, 14-240 Susz
1.732,56 zł,
2) Dom Pomocy Społecznej w Lubawie
ul. Grunwaldzka 16, 14-260 Lubawa
1.640,15 zł.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania.
Starosta
Ryszard Zabłotny

