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2296 

UCHWAŁA Nr XXXIV/236/06 

Rady Gminy Gronowo Elbl ąskie 

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

 

w sprawie nadania nazwy ulicy. 

 

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 późniejszymi zmianami) Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Ulicy połoŜonej w rejonie ul. Malborskiej i 

Kościelnej w Jegłowniku, oznaczonej działkami nr 531, 
529, 525, 515, 500 KM - 4, nadaje się nazwę - ul. 
Elbląska. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Gronowo Elbląskie. 

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

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Zenon Urbaniak 

 
 
 
 

2297 

UCHWAŁA Nr LII/538/06 

Rady Miejskiej w Nidzicy 

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego terenu działki nr 288/75,  

obręb Waszulki, Gmina Nidzica. 

 

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: 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 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 
167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128) i art. 20 w związku z art. 14 ust. 8, art. 15, 
art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm.: z 
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 i z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1087) rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 
1587) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje: 
 

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Nidzica” uchwalonego 
uchwałą nr XXVI/226/2000 z dnia 16 czerwca 2000 roku 
Rady Miejskiej w Nidzicy uchwala się miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego terenu działki 
nr 288/75, obręb Waszulki, Gmina Nidzica. 

 
2. Obszar objęty planem o powierzchni łącznie około 

37,50 ha obejmuje działkę geodezyjną o numerze 288/75, 
obręb Waszulki, Gmina Nidzica. 

 
§ 2. 1. Integralną częścią uchwały jest: 
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  1) załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek planu 
w skali 1:1000; 

 
  2) załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie 

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 
 
  3) załącznik nr 3 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które naleŜą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych. 

 
2. Część tekstowa uchwały składa się z następujących 

rozdziałów: 
 
  1) Rozdział 1 - Przepisy ogólne. Przepisy ogólne zwierają 

m.in. wyjaśnienie zasad konstrukcji planu oraz 
definicje terminów uŜytych w planie; 

 
  2) Rozdział 2 - Ustalenia ogólne dotyczące całego 

terenu; 
 
  3) Rozdział 3 - Ustalenia szczegółowe dla terenów 

elementarnych; 
 
  4) Rozdział 4 - Ustalenia dla terenów układu 

komunikacyjnego; 
 
  5) Rozdział 5 - Ochrona gruntów rolnych i leśnych; 
 
  6) Rozdział 6 - Przepisy końcowe. 
 

§ 3. Na terenie objętym planem obowiązują 
następujące definicje terminów uŜytych w planie: 
 
  1) budynki zamieszkania zbiorowego - naleŜy przez to 

rozumieć budynki przeznaczone do okresowego lub 
stałego pobytu ludzi: 

 
a) zaspakajające specyficzne potrzeby mieszkaniowe 

- dom dziecka, dom rencistów, dom zakonny, 
internat, dom studencki, 

 
b) związane ze świadczeniem usług turystycznych w 

obiektach hotelarskich - hotel, motel, pensjonat, 
dom wycieczkowy, dom wypoczynkowy, 
schronisko młodzieŜowe, schronisko, 

 
c) inne specjalistyczne - budynek koszarowy, 

budynek zakwaterowania na terenie zakładu 
karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, 
schroniska dla nieletnich; 

 
  2) dostęp do terenu: 
 

a) dostęp ogólny (teren, obiekt ogólnodostępny) - 
naleŜy przez to rozumieć dostęp do terenu 
(obiektu) nie limitowany Ŝadnymi ograniczeniami 
podmiotowymi ani przedmiotowymi, w 
szczególności ogrodzeniami, biletami wstępu, porą 
doby, 

 
b) dostęp publiczny - naleŜy przez to rozumieć dostęp 

do terenu (obiektu) nielimitowany Ŝadnymi 
ograniczeniami podmiotowymi. Wstęp na teren (do 
obiektu) o dostępie publicznym zapewniony jest 
kaŜdej osobie spełniającej warunki o charakterze 
organizacyjnym (np. dostęp tylko w ustalonych 
godzinach, dostęp w określonym celu) lub 

finansowym (np. bilety wstępu, ustalone opłaty za 
korzystanie z terenu czy obiektu); 

 
  3) funkcje usługowe (usługi) - naleŜy przez to rozumieć: 
 

a) usługi publiczne jak: administracja publiczna, 
wymiar sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, 
oświaty, szkolnictwa wyŜszego, nauki, opieki 
zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, porządku 
publicznego, ochrony przeciwpoŜarowej, rekreacji i 
kultury fizycznej, sportu (za wyjątkiem sportu 
wyczynowego), 

 
b) usługi komercyjne jak: handel, gastronomia, usługi 

turystyczne, obsługi łączności w transporcie 
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub 
wodnym śródlądowym, świadczenia usług 
pocztowych lub telekomunikacyjnych, obsługa 
bankowa, usługi finansowe, centra konferencyjne i 
wystawiennicze, działalność gospodarcza 
związana z wykonywaniem wolnych zawodów, 

 
c) rzemiosło usługowe - rozumiane jako działalność 

usługowa a nie produkcyjna, jak np. szewc, 
krawiec, fryzjer, zakład naprawy sprzętu RTV, 
tapicer, itp. oraz inna działalność usługowa na 
zbliŜonej zasadzie do wymienionych powyŜej, 
niepowodująca ponadnormatywnych 
zanieczyszczeń środowiska, jak równieŜ 
powstawania odorów i niezorganizowanej emisji 
zanieczyszczeń; 

- oraz inna działalność usługowa prowadzona na 
zbliŜonej zasadzie do wymienionych powyŜej, 

 
  4) funkcje usług turystycznych (usługi turystyczne): 

naleŜy przez to rozumieć: usługi przewodnickie, usługi 
hotelarskie, oraz wszystkie inne usługi świadczone 
turystom lub odwiedzającym. Usługi hotelarskie 
rozumiane są jako krótkotrwałe, ogólnie dostępne 
wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc 
noclegowych, a takŜe miejsc na ustawienie namiotów 
lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w 
obrębie obiektu, usług z tym związanych. Usługi 
hotelarskie mogą być świadczone: 

 
a) w obiektach hotelarskich jak: hotele, motele, 

pensjonaty, domy wycieczkowe, schroniska 
młodzieŜowe, schroniska, pola biwakowe, 
kempingi. Obiekty hotelarskie zalicza się do 
budynków zamieszkania zbiorowego, z 
wyłączeniem pól biwakowych i kempingów, 

 
b) w innych obiektach, spełniających wymogi 

przepisów o usługach turystycznych; 
 
  5) funkcje mieszkaniowe (zabudowa mieszkaniowa) - 

naleŜy przez to rozumieć: 
 

a) budynki jednorodzinne, to jest budynki 
wolnostojące albo budynki w zabudowie 
bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜące 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Budynek 
jednorodzinny stanowi konstrukcyjnie samodzielną 
całość, dopuszcza się w nim wydzielenie nie więcej 
niŜ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 
mieszkalnego i lokalu uŜytkowego o powierzchni 
całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni 
całkowitej budynku; 

 
b) wielorodzinne, 
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c) budynki zamieszkania zbiorowego, o których mowa 
w pkt 1, lit. a), zaspokajające specyficzne potrzeby 
mieszkaniowe, 

 
d) zabudowa letniskowa - obiekty przeznaczone do 

rekreacji indywidualnej tzn. do okresowego 
wypoczynku, 

 
- wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w 

nich rodzin: urządzeniami budowlanymi, ogrodami, 
miejscami postojowymi, garaŜami i budynkami 
gospodarczymi oraz obiektami małej architektury. 
Zabudową mieszkaniową nie są budynki w 
zabudowie zagrodowej; 

 
  6) front działki - naleŜy przez to rozumieć część działki 

budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa 
się główny wjazd lub wejście na działkę; 

 
  7) kompozycja: 
 

a) obiektu - układ eksponowanych elewacji oraz 
dachu i zwieńczenia budowli z rozmieszczeniem, 
wielkością i proporcjami otworów, elementami 
programu architektoniczno-estetycznego (detale, 
faktury materiałów, zasada kolorystyki itp.), 
stolarką, urządzeniami łączącymi obiekt z 
otaczającym terenem, towarzyszącymi obiektami 
pomocniczymi wspierającymi kompozycyjnie obiekt 
główny, 

 
b) zespołu zabudowy - układ ulic, placów, budynków i 

zieleni z uwzględnieniem linii zabudowy, wysokości 
zabudowy, kształtu dachów i zwieńczenia 
budynków, zasad podziału własnościowego, 
nawierzchni utwardzonych, 

 
c) zespołu zieleni - układ przestrzenny drzew, 

krzewów i powierzchni trawiastych oraz trwałych i 
głównych elementów wyposaŜenia parkowego (np. 
załoŜenia pomnikowe, baseny i stawy, obiekty 
kubaturowe); 

 
  8) kondygnacja - naleŜy przez to rozumieć poziomą 

nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą 
między górną powierzchnią stropu lub warstwy 
wyrównawczej na gruncie a górną stropu lub 
stropodachu znajdującego się nad tą częścią, w tym 
poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiąca 
przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą 
wysokość w świetle nie mniej niŜ 2,0 m, z wyjątkiem 
nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia 
dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacja lub 
kotłownia gazowa; 

 
a) kondygnacja nadziemna - naleŜy przez to rozumieć 

kondygnację, której górna powierzchnia stropu lub 
warstwy wyrównawczej podłogi na gruncie 
znajduje się w poziomie lub powyŜej poziomu 
projektowanego lub urządzonego terenu, a takŜe 
kaŜdą usytuowaną nad nią kondygnację, 

 
b) kondygnacja podziemna - naleŜy przez to rozumieć 

kondygnację, której więcej niŜ połowa wysokości w 
świetle, ze wszystkich stron budynku, znajduje się 
poniŜej poziomu przylegającego do niego, 
projektowanego lub urządzonego terenu, a takŜe 
kaŜdą usytuowaną pod nią kondygnację; 

 

  9) miejsce postojowe - rozumie się przez to teren 
przeznaczony do postawienia samochodu, przy czym 
jako miejsce postojowe moŜna zaliczyć miejsce w 
garaŜu oraz na podjeździe do budynku; 

 
  10) nieprzekraczalna linia zabudowy - rozumie się przez 

to linię, poza którą wyklucza się lokalizację 
zewnętrznej ściany budynku. Zewnętrznej ściany 
budynku nie stanowią: 

 
- w kondygnacji parteru: ganki wejściowe, wiatrołapy, 

schody i pochylnie wejściowe do budynku, 
- w wyŜszych kondygnacjach - wykusze, loggie, 

balkony i inne podobne elementy bryły budynku, 
 
  11) powierzchnia terenu biologicznie czynna - naleŜy 

przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę 
powierzchniowa na terenie działki budowlanej, a 
takŜe 50 % sumy powierzchni tarasów i 
stropodachów o powierzchni nie mniejszej niŜ 10 m2 
urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na 
podłoŜu zapewniającym im naturalną wegetację; 

 
  12) powierzchnia zabudowy - naleŜy przez to rozumieć 

sumę powierzchni zabudowy budynków i 
tymczasowych obiektów budowlanych o terminie 
lokalizacji powyŜej 120 dni zlokalizowanych na 
działce budowlanej; 

 
  13) reklama - rozumie się przez to nośnik informacji 

wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z 
elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, 
rozróŜnia się dwa rodzaje nośników reklamowych: 

 
a) reklama wolnostojąca - naleŜy przez to rozumieć 

obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji 
reklam, napisów i elementów dekoracyjnych, takŜe 
obiekt budowlany sam będący reklamą, 

 
b) reklama wbudowana - naleŜy przez to rozumieć 

miejsce lub element, nieprzewidziany pierwotnie, 
umieszczony na obiekcie budowlanym, 
wykorzystywany do ekspozycji reklam, napisów i 
elementów dekoracyjnych. Szyld o powierzchni do 
0,3 m2 nie jest reklamą wbudowaną; 

 
  14) obiekt budowlany jest to: 
 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi, 

 
b) budowla stanowiąca całość techniczno-uŜytkową 

wraz z instalacjami i urządzeniami, 
 
c) obiekt małej architektury, 
 
d) tymczasowy obiekt budowlany - naleŜy przez to 

rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od 
jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe 
obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, 
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy 
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe; 

 
  15) wysokość zabudowy - naleŜy przez to rozumieć 

wysokość budynku mierzoną od poziomu terenu przy 
najniŜej połoŜonym wejściu do budynku lub jego 
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części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku 
do najwyŜszego punktu dachu (z wyłączeniem 
komina); 

 
  16) zabudowa zagrodowa - naleŜy przez to rozumieć w 

szczególności budynki mieszkalne, budynki 
gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych 
gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub 
ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych; 

 
  17) zagospodarowanie tymczasowe - naleŜy przez to 

rozumieć sposób wykorzystania i urządzenia terenu, 
a takŜe sposób uŜytkowania obiektu inny niŜ 
określone w planie przeznaczenie terenu, 
dopuszczony na czas określony tj. do czasu ich 
zagospodarowania zgodnie z planem; 

 
  18) biogrupy – zadrzewienia w formie szpalerów, zwarte 

grupy drzew, grupy zieleni i krzewów o 
zróŜnicowanym składzie gatunkowy z przewagą 
gatunków liściastych odpowiednich geograficznie i 
siedliskowo; 

 
  19) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - 

obiekt budowlany zaprojektowany indywidualnie z 
zastosowaniem na elewacjach przyległych do 
przestrzeni publicznych materiałów elewacyjnych 
trwałych o wysokiej jakości, np. kamień naturalny, 
ceramika, masy sztukatorsko-tynkarskie, inne 
materiały uzyskiwane dzięki tradycyjnym 
technologiom rzemieślniczym. 

 
§ 4. 1. Plan zawiera dwuszczeblowy układ ustaleń - 

ustalenia ogólne obowiązujące na całym obszarze planu 
oraz ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów 
elementarnych. Dla kaŜdego terenu elementarnego 
obowiązują równocześnie ustalenia ogólne i ustalenia 
szczegółowe. 

 
2. Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego 

planem zawierają: 
 
  1) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu; 
 
  2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej; 
 
  3) ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych; 
 
  4) sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów; 

 
  5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości; 
 
  6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich uŜytkowaniu; 
 
  7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji; 
 
  8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej; 
 
  9) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów. 
 

3. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych 
zawierają: 
 

  1) przeznaczenie terenu; 
 
  2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
 
  3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu; 
 
  4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich uŜytkowaniu; 
 
  5) zasady obsługi komunikacyjnej; 
 
  6) stawkę procentową, słuŜącą naliczaniu opłaty, o której 

mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym (tzw. „opłaty planistycznej”). 

 
4. Ustalenia szczegółowe dla terenów systemów 

komunikacji zawierają: 
 
  1) przeznaczenie terenu; 
 
  2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
 
  3) ustalenie stawki procentowej, słuŜącej naliczaniu 

opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. 
opłaty planistycznej). 

 
§ 5. 1. Obszar objęty planem dzieli się na tereny 

elementarne, czyli wyróŜnione na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi tereny o róŜnych funkcjach lub róŜnych 
zasadach zagospodarowania. Podział obszaru objętego 
planem na tereny elementarne jest spójny i rozłączny, co 
oznacza, Ŝe wszystkie części obszaru objętego planem 
naleŜą do któregoś z terenów elementarnych i Ŝadna 
część nie naleŜy równocześnie do dwóch terenów 
elementarnych. 

 
2. KaŜdy teren elementarny jest oznaczony w tekście i 

na rysunku planu numerem adresowym, gdzie określa się 
połoŜenie terenu elementarnego, przeznaczenie terenu, 
kolejny numer terenu elementarnego. 

 
3. Dla terenów wyróŜnionych w planie liniami 

rozgraniczającymi tereny o róŜnym przeznaczeniu tj. 
tereny elementarne  lub róŜnych zasadach 
zagospodarowania tj. tereny wydzieleń wewnętrznych, 
ustala się między innymi przeznaczenie terenu. Ustalenie 
podstawowego przeznaczenia terenu nie wyklucza 
moŜliwości lokalizacji na nim innych funkcji na zasadach 
określonych w ustaleniach szczegółowych. 

 
4. Liniami rozgraniczającymi tereny o róŜnych 

zasadach zagospodarowania wyróŜnia się w planie 
fragmenty terenu elementarnego, dla których 
sformułowano dodatkowe ustalenia szczegółowe 
dotyczące zasad zagospodarowania lub określono ściśle 
ustalony sposób uŜytkowania i zagospodarowania. 
Podział terenu elementarnego na wydzielenia wewnętrzne 
nie jest spójny ani rozłączny: mogą istnieć fragmenty 
terenu nie naleŜące do Ŝadnego z wydzieleń 
wewnętrznych, mogą teŜ istnieć fragmenty terenu 
naleŜące równocześnie do dwu i więcej wydzieleń 
wewnętrznych. 
 

5. KaŜdy teren wydzielenia wewnętrznego wyróŜniony 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o 
róŜnych zasadach zagospodarowania oznaczony jest w 
tekście i na rysunku planu numerem adresowym. Numer 
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adresowy składa się z oznaczeń cyfrowych i literowych. 
Oznaczenie terenu wydzielenia wewnętrznego zawiera: 
 
  1) numer terenu elementarnego, w którym teren 

wydzielenia wewnętrznego jest połoŜony; 
 
  2) oraz numer ustalenia szczegółowego obowiązującego 

wyłącznie na tym terenie. 
 

§ 6. 1. Rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do 
uchwały, zawiera następujące oznaczenia: 
 
  1) granica obszaru objętego opracowaniem planu 

miejscowego; 
 
  2) granica administracyjna miasta; 
 
  3) linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznaczeniu; 
 
  4) linie rozgraniczające tereny o róŜnych zasadach 

zagospodarowania; 
 
  5) oznaczenie terenów, w tym: 
 

a) sposób oznaczenia terenu elementarnego, 
 
b) sposób oznaczenia terenu wydzielenia 

wewnętrznego; 
 
  6) ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu: 
 

a) UU - tereny zabudowy usługowej, 
 
b) MU - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, 
 
c) ZP - tereny zieleni urządzonej, 
 
d) US - tereny sportu i rekreacji, 
 
e) PL - teren plaŜy trawiastej, 
 
f) WR - teren rekreacyjnego zbiornik wodnego, 

 
  7) wewnętrzny układ drogowy: ulice i ciągi piesze, 
 

a) KD.W. - dojazd, 
 
b) KX - przejście piesze; 

 
  8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
 

a) zamknięcie kompozycyjne, 
 
b) oś widokowa z zamknięciem kompozycyjnym, 
 
c) ciąg widokowy, 
 
d) projektowany szpaler drzew; 

 
  9) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: nieprzekraczalna linia 
zabudowy; 

 
  10) system infrastruktury technicznej: 
 

a) istniejący wodociąg, 
 
b) istniejąca kanalizacja sanitarna, 
 
c) K – projektowana przepompownia ścieków, 

d) istniejąca linia elektroenergetyczna SN 15kV, 
 
e) E – projektowana stacja transformatorowa, 
 
f) strefa ograniczeń dla lokalizacji zagospodarowania 

od linii SN. 
 

2. Przebieg linii rozgraniczających dla celów 
opracowań geodezyjnych naleŜy określać zgodnie z 
przebiegiem istniejących granic działek. W przypadku 
przebiegu linii rozgraniczających nie po istniejących 
granicach działek, naleŜy go określać poprzez odczyt 
graficzny osi linii z rysunku planu. 
 

Rozdział 2. 
Ustalenia ogólne dotycz ące całego terenu 

 
§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu. 
 
1. Ustala się następujące ustalenia ogólne dotyczące 

zasad kształtowania i ochrony zasobów i walorów 
środowiska dla terenu objętego planem: 
 
  1) w zakresie ochrony wód powierzchniowych i 

podziemnych obowiązuje: budowa kanalizacji 
sanitarnej dla projektowanej zabudowy, wyklucza się 
lokalizację nowej zabudowy bez przyłączenia do sieci 
kanalizacyjnej, 

 
  2) w zakresie ochrony powietrza i emisji hałasu: 
 

a) produkcja ciepła winna się odbywać się w oparciu 
o niskoemisyjne źródła ciepła, 

 
b) zastosowane rozwiązania projektowo-budowlane 

muszą zapewniać na granicy funkcji 
mieszkaniowych warunki akustyczne zgodne z 
obowiązującymi przepisami; 

 
  3) w zakresie ochrony biosfery i krajobrazu: utrzymanie 

moŜliwie wysokiego udziału powierzchni biologicznie 
czynnej w strukturze przestrzennej całego obszaru. 

 
2. Zasięg uciąŜliwości dla środowiska działalności 

gospodarczej, prowadzonej na danym terenie, winien być 
bezwzględnie ograniczony do granic obszaru, do którego 
inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się w nim 
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być 
wyposaŜone w środki techniczne ochrony przed tymi 
uciąŜliwościami. 

 
3. Teren objęty planem nie znajduje się w granicach 

obszaru objętego prawną ochroną przyrody. 
 

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

 
1. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty 

i obszary wpisane do rejestru zabytków. 
 
2. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty 

i obszary będące w ewidencji zabytków WKZ. 
 

§ 9. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych. 
 
1. W ciągach komunikacyjnych naleŜących do 

wewnętrznego układu drogowego obowiązuje 
zagospodarowanie bez barier architektonicznych dla 
niepełnosprawnych. 
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§ 10. Sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów. 

 
1. Na terenie objętym planem nie występują: 

 
  a) tereny górnicze, 
 
  b) tereny naraŜone na niebezpieczeństwo powodzi, 
 
  c) obszary naraŜone na niebezpieczeństwo osuwania się 

mas ziemnych, nie występują równieŜ naturalne 
predyspozycje do występowania zjawisk 
osuwiskowych. 

 
§ 11. Zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości. 
 
1. Na terenie objętym planem nie występują obszary 

wymagające scalenia i podziału nieruchomości. 
 
§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania terenu 

oraz ograniczenia w ich uŜytkowaniu. 
 
1. Obowiązuje zakaz wydzielania jako odrębnych 

działek, terenów pod budynkami po obrysie tych budynków, 
bez wydzielenia terenu przynaleŜnego, niezbędnego do 
racjonalnego korzystania z budynku. 

 
2. Obowiązuje zakaz dokonywania podziałów i 

wydzielania nowych działek wynikających z potrzeb 
lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych. 

 
3. Od strony dróg dopuszcza się stosowanie ogrodzeń 

pełnych. 
 
§ 13. Zasady modernizacji rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji. 
 

1. Wewnętrzny układ komunikacyjny tworzą ulice 
dojazdy, ciągi piesze oznaczone na rysunku planu, 
obowiązują  następujące zasady wydzielania dróg 
wewnętrznych: 
 
  1) dla obsługi co najmniej 4 nowych działek budowlanych 

obowiązuje wydzielenie dojazdu jako elementu 
wewnętrznego układu komunikacyjnego z 
zachowaniem szerokości drogi w liniach 
rozgraniczających min. 8 m; 

 
  2) dla obsługi nie więcej niŜ 3 nowych działek 

budowlanych obowiązuje wydzielenie dojazdu jako 
elementu wewnętrznego układu komunikacyjnego z 
zachowaniem szerokości w liniach rozgraniczających 
min. 5 m; 

 
  3) obsługa komunikacyjna 1 działki nie wymaga 

wydzielenia dojazdu; 
 
  4) w przypadku nieprzejezdnego zakończenia dojazdu, 

obowiązuje lokalizacja na jego zakończeniu placu do 
zawracania o wymiarach minimum 12,5 m na 12,5 m. 

 
2. Ogólne zasady dotyczące zapewnienia miejsc 

parkingowych: 
 
  1) obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w 

granicach działki lub posesji przynaleŜnej do budynku, 
o ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych 
terenów elementarnych nie stanowią inaczej; 

  2) ustala się wskaźniki miejsc parkingowych: 
 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o 
powierzchni całkowitej budynku do 150 m2  

2 miejsca postojowe na działce; w przypadku 
adaptacji na cele mieszkaniowe istniejących 
budynków o innej funkcji lub realizacji budynków 
jednorodzinnych na wspólnej działce ustalony 
wskaźnik przelicza się odpowiednio na ilość 
budynków, 

 
b) dla pozostałych form zabudowy mieszkaniowej 

1 miejsce na 1 mieszkanie, 
 
c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o 

powierzchni całkowitej budynku powyŜej 150 m2 
obowiązuje zapewnienie dodatkowo miejsc 
postojowych w ilości 1 miejsce postojowe na kaŜde 
kolejne 40 m2 powierzchni całkowitej budynku, 

 
d) dla innych obiektów nie mniej niŜ 1 miejsce na 

40 m2 powierzchni uŜytkowej obiektu i 1 miejsce 
postojowe na trzech zatrudnionych; 

 
  3) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie działki 

zwalnia się lokale usługowe o powierzchni uŜytkowej 
do 50 m2. 

 
§ 14. Zasady modernizacji rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej. 
 
1. Zasady lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej: 
 
  1) linie rozgraniczające dojazdów i przejść pieszych oraz 

linie zabudowy i pasy techniczne infrastruktury 
ustalone w planie, wyznaczają korytarze infrastruktury 
technicznej; 

 
  2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej, a 

takŜe przebudowę, rozbudowę sieci i urządzeń 
istniejących: 

 
a) w wyznaczonych w ustaleniach szczegółowych 

pasach technicznych, 
 
b) w liniach rozgraniczających ulic i dojazdów, po 

uzgodnieniu projektowanego przebiegu z 
odpowiednim zarządcą terenu, 

 
c) wzdłuŜ ulic i dojazdów, w pasach terenu 

wyznaczonych przez ustalone w planie linie 
zabudowy, 

 
d) na innych terenach wynikających z lokalizacji 

uzgodnionych na etapie projektowania; 
 
  3) dla pasów technicznych rezerwuje się tereny 

określone w ustaleniach szczegółowych dla terenów 
elementarnych i oznaczone na rysunku planu. 

 
2. Ustala się następujące zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodę: 
 
  1) na terenach przeznaczonych pod zabudowę 

obowiązuje zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci 
wodociągowej; 

 
  2) zaopatrzenie w wodę istniejącej i projektowanej 

zabudowy będzie się odbywać z istniejącego ujęcia 
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wody połoŜonego przy ul. Wyborskiej poza obszarem 
planu poprzez wybudowaną sieć wodociągową o 
układzie pierścieniowo-promienistym; 

 
  3) wodę dla celów p.poŜ. zapewnia się z sieci 

wodociągowej, uzbrojonej w hydranty oraz istniejących 
zbiorników p.poŜ. 

 
3. Ustala się następujące zasady rozbudowy i budowy 

systemu kanalizacji sanitarnej: 
 
  1) obowiązuje pełne skanalizowanie obszarów 

przeznaczonych pod zabudowę i odprowadzenie 
ścieków bytowo-gospodarczych do istniejącej miejskiej 
oczyszczalni ścieków poprzez system kanalizacji 
sanitarnej; 

 
  2) ścieki z istniejącej i projektowanej zabudowy 

odprowadzane będą lokalną kanalizacją grawitacyjno 
pompową do istniejącej kanalizacji tłocznej w miejscu 
jej rozpręŜenia przy skrzyŜowaniu ul. Wyborskiej i ul. 
śeromskiego, przy czym przewiduje się budowę 
dwóch lokalnych przepompowni ścieków połoŜonych w 
terenach elementarnych oznaczonych jako MU.03 
oraz MU.09. 

 
4. Ustala się następujące zasady budowy systemu 

kanalizacji deszczowej: 
 
  1) na terenach projektowanej zabudowy przewiduje się 

budowę systemu kanalizacji deszczowej 
odprowadzającej ścieki deszczowe z terenów zabudowy 
do istniejących rowów oraz do istniejących cieków; 

 
  2) ścieki deszczowe z utwardzonych powierzchni dróg 

mogą być zebrane w system kanalizacji deszczowej lub 
mogą być odprowadzane do ziemi poprzez rowy za 
wyjątkiem terenu elementarnego MU.05 gdzie 
obowiązuje zapewnienie naleŜytej ochrony przed 
przedostawaniem się zanieczyszczeń z terenów 
komunikacyjnych i utwardzonych poprzez separację 
zanieczyszczeń; 

 
  3) wody opadowe na terenach zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej mogą być 
odprowadzane do kanalizacji deszczowej lub 
zagospodarowywane w granicach własnej działki; 

 
  4) system kanalizacji deszczowej powinien być wyposaŜony 

w niezbędne, wynikające z przepisów prawa, urządzenia 
i rozwiązania chroniące środowisko; 

 
  5) na wprowadzenie ścieków deszczowych do środowiska 

(rowów, cieków) naleŜy uzyskać pozwolenie 
wodnoprawne; 

 
  6) dopuszcza się przebudowę rowów melioracyjnych po 

uzyskaniu odpowiedniej zgody właściwego gestora 
sieci melioracyjnej. 

 
5. Ustala się następujące zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w energię 
elektryczną: 
 
  1) do obsługi terenu objętego planem obowiązuje 

rozbudowa linii energetycznych średniego napięcia 
15 kV oraz budowa dwóch stacji transformatorowych 
15/0,4 kV usytuowanych w terenach elementarnych 
oznaczonych jako MU.04 oraz MU.09; 

 

  2) dopuszcza się budowę nowych stacji transformatorowych 
poza wyznaczonymi w niniejszym planie, o ile będzie to 
wynikało z potrzeb odbiorców energii elektrycznej; 

 
  3) budowę sieci SN i nn realizuje się: 
 

a) w wyznaczonych pasach infrastruktury technicznej, 
 
b) w liniach rozgraniczających dojazdów i ciągów 

pieszych po uzgodnieniu projektowanego przebiegu z 
odpowiednim zarządcą terenu, 

 
c) po innych trasach wynikających ze szczegółowych 

uzgodnień na etapie projektowania; 
 
  4) dopuszcza się skablowanie istniejących linii 

napowietrznych 15 kV po uzyskaniu warunków od 
gestora sieci; 

 
  5) zmianę przebiegu kolidujących z planowanym 

zainwestowaniem przebiegi sieci 
elektroenergetycznych średniego napięcia naleŜy 
uzgodnić z odpowiednim gestorem sieci 
energetycznej. 

 
6. Obowiązuje zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych 

niskoemisyjnych lub nieemisyjnych źródeł. 
 
7. Obowiązuje zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci 

gazowej lub z indywidualnych źródeł. 
 
8. Obowiązuje utylizacja odpadów stałych poza 

terenem objętym planem. Regulamin gospodarki 
odpadami komunalnymi stałymi i płynnymi oraz 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nidzica 
określają stosowne uchwały Rady Gminy Nidzica. 
 

§ 15. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenów. 

 
1. Obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania 

tymczasowego: 
 
  a) zakaz nie dotyczy dotychczasowego wykorzystania 

terenu do czasu jego zagospodarowania zgodnie z 
ustaleniami planu, 

 
  b) wyklucza się lokalizację zabudowy zagrodowej i 

innych budowli związanych z dotychczasowym 
rolniczym uŜytkowaniem terenu. 

 
2. Zainwestowanie i uŜytkowanie istniejące w dniu 

wejścia w Ŝycie niniejszego planu uznaje się za zgodne z 
planem, chyba, Ŝe ustalenia szczegółowe stanowią 
inaczej. 
 

Rozdział 3. 
Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych 

znajduj ących si ę na terenie planu  
 

§ 16. Ustalenia dla terenu UU.01 o powierzchni 
2,52 ha. 

 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 

 
  1) wyklucza się lokalizację budynków zamieszkania 

zbiorowego za wyjątkiem związanych ze 
świadczeniem usług turystycznych; 
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  2) wyklucza się lokalizację usług turystycznych w formie 
kempingu i pola namiotowego; 

 
  3) dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowych jako 

towarzyszących podstawowemu przeznaczeniu 
terenu, przy czym funkcja ta nie moŜe zajmować 
więcej niŜ 30 % powierzchni całkowitej budynków o 
funkcji usługowej; 

 
  4) obowiązuje rezerwa terenu dla pasa infrastruktury 

technicznej, oznaczona jako 01/1.1, granica pasa w 
odległości  minimum 2,5 m od kolektora kanalizacji 
sanitarnej tłocznej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) dopuszcza się lokalizację reklam z zachowaniem 

oznaczonych na rysunku planu linii zabudowy i 
spełniających następujące wymogi: wysokość obiektu 
do 3 m, powierzchnia nośnika do 3 m2; 

 
  2) obowiązuje lokalizacja obiektu stanowiącego 

zamknięcie kompozycyjne, na skrzyŜowaniach ulicy 
Wyborskiej z dojazdem KD.W.03, które polega na 
wyróŜnieniu widokowym przestrzeni publicznej 
elementem kompozycji obiektu. Projekty wszystkich 
przedsięwzięć budowlanych stanowiących zamknięcia 
kompozycyjne realizuje się jako obiekty o 
szczególnych wymaganiach budowlanych. 

 
3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu: 
 

a) na granicy wydzielenia wewnętrznego 
oznaczonego jako 01/1.1 stanowiącego korytarz 
infrastruktury technicznej, 

 
b) w odległości 6 m od linii rozgraniczających 

dojazdów KD.W.03 oraz KD.W.04, 
 
c) w odległości 10 m od zachodniej granicy terenu 

UU.01; 
 
  2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie 0,3; 
 
  3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

25 %; 
 
  4) wysokość zabudowy: do 10 m, maksymalnie dwie 

kondygnacje nadziemne, w tym poddasze uŜytkowe, 
dla obiektu stanowiącego zamknięcie kompozycyjne 
dopuszcza się zwiększenie wysokości budynku dla 
pojedynczych elementów architektonicznych jak np. 
wykusz, wieŜa, ryzalit itp.; 

 
  5) geometria dachu: 
 

a) kąt nachylenia połaci dachowych 25°-45°, dachy 
dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach 
nachylonych pod jednakowym kątem, 

 
b) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki 

dachów, ograniczonej do tonacji naturalnej 
dachówki ceramicznej, odcieni czerni lub brązów; 

  6) zasady podziału na działki: 
 

a) wielkość nowo wydzielanych działek: minimalna 
1500 m2, 

 
b) szerokość nowo wydzielanych frontów działek: 

minimalnie 30 m, 
 
c) ustalenie zawarte w lit. a) i b) nie dotyczą działek 

wydzielanych na potrzeby lokalizacji urządzeń i 
obiektów stanowiących elementy infrastruktury 
technicznej, 

 
d) kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: dowolny; 
 
  7) lokalizacja zabudowy na granicy działki: zakazuje się 

lokalizacji zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki. 

 
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich uŜytkowaniu: 
 
  1) na całym terenie zakazuje się lokalizacji 

tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem 
obiektów niezbędnych do urządzenia zieleńców i 
parków oraz ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla 
uŜytkowników terenu i mieszkańców; 

 
  2) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, 

istniejąca linia elektroenergetyczna SN 15 kV, w 
sąsiedztwie linii obowiązuje strefa ograniczeń dla 
wysokości zagospodarowania i lokalizacji obiektów 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi o szerokości 
14 m, tj. po 7 m na kaŜdą stronę od osi słupów, 
zmiany zagospodarowania w strefie naleŜy uzgodnić z 
właściwym gestorem sieci energetycznej średniego 
napięcia; 

 
  3) na terenie wydzielenia wewnętrznego oznaczonego na 

rysunku planu jako 01/1.1 obowiązuje ukształtowanie 
zieleni w formie zwartych grup drzew i krzewów (tzw. 
biogrupy), zajmujących min.75% powierzchni terenu 
01/1.1. 

 
5. Ustalenia obsługi komunikacyjnej: 

 
  1) obowiązuje obsługa komunikacyjna terenu z dojazdów 

oznaczonych jako KD.W.03 oraz KD.W.04; 
 
  2) wyklucza się lokalizację bezpośrednich zjazdów z 

drogi wojewódzkiej nr 604, przebiegającej poza 
granicą planu. 

 
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 

słuŜącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w wysokości całego 30% dla terenu oznaczonego jako 
UU.01. 
 

§ 17. Ustalenia dla terenu UU.02 o powierzchni 
0,39 ha. 
 

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej; 
 
  1) wyklucza się lokalizację budynków zamieszkania 

zbiorowego za wyjątkiem związanych ze 
świadczeniem usług turystycznych; 
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  2) wyklucza się lokalizację usług turystycznych w formie 
kempingu i pola namiotowego; 

 
  3) dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowych jako 

towarzyszących podstawowemu przeznaczeniu 
terenu, przy czym funkcja ta nie moŜe zajmować 
więcej niŜ 30 % powierzchni całkowitej budynków o 
funkcji usługowej; 

 
  4) obowiązuje rezerwa terenu dla pasa infrastruktury 

technicznej, oznaczona jako 02/1.1, granica pasa w 
odległości 2,5 m od kolektora kanalizacji sanitarnej 
tłocznej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) dopuszcza się lokalizację reklam z zachowaniem 

oznaczonych na rysunku planu linii zabudowy i 
spełniających następujące wymogi: wysokość obiektu 
do 3 m, powierzchnia nośnika do 3 m2; 

 
  2) obowiązuje lokalizacja obiektu stanowiącego 

zamknięcie kompozycyjne na skrzyŜowaniu ulicy 
Wyborskiej z dojazdem KD.W.03, które polega na 
wyróŜnieniu widokowym przestrzeni publicznej 
elementem kompozycji obiektu. Projekty wszystkich 
przedsięwzięć budowlanych stanowiących zamknięcia 
kompozycyjne realizuje się jako obiekty o 
szczególnych wymaganiach budowlanych. 

 
3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu: 
 

a) na granicy wydzielenia wewnętrznego 
oznaczonego jako 02/1.1 stanowiącego korytarz 
infrastruktury technicznej, 

 
b) w odległości 6 m od linii rozgraniczających 

dojazdów oznaczonych jako KD.W.03 oraz 
KD.W.05; 

 
c) w odległości 15 m od granicy z terenem 

elementarnym ZP.06, 
 
  2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie 0,3; 
 
  3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

25 %; 
 
  4) wysokość zabudowy: do 10 m, maksymalnie dwie 

kondygnacje nadziemne, w tym poddasze uŜytkowe, 
dla obiektu stanowiącego zamknięcie kompozycyjne 
dopuszcza się zwiększenie wysokości budynku dla 
pojedynczych elementów architektonicznych jak np. 
wykusz, wieŜa, ryzalit itp.; 

 
  5) geometria dachu: 
 

a) kąt nachylenia połaci dachowych: 25°-45°, dachy 
dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach 
nachylonych pod jednakowym kątem, 

 

b) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki 
dachów, ograniczonej do tonacji naturalnej 
dachówki ceramicznej, odcieni czerni lub brązów; 

 
  6) zasady podziału na działki: 
 

a) wielkość nowo wydzielanych działek: minimalna 
1500 m2, 

 
b) szerokość nowo wydzielanych frontów działek: 

minimalnie 30 m, 
 
c) ustalenie zawarte w lit. a) i b) nie dotyczą działek 

wydzielanych na potrzeby lokalizacji urządzeń i 
obiektów stanowiących elementy  infrastruktury 
technicznej, 

 
d) kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: dowolny; 
 
  7) lokalizacja zabudowy na granicy działki: zakazuje się 

lokalizacji zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki. 

 
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich uŜytkowaniu: 
 
  1) na całym terenie zakazuje się lokalizacji 

tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem 
obiektów niezbędnych do urządzenia zieleńców i 
parków oraz ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla 
uŜytkowników terenu i mieszkańców; 

 
  2) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, 

istniejąca linia elektroenergetyczna SN 15 kV, w 
sąsiedztwie linii obowiązuje strefa ograniczeń dla 
wysokości zagospodarowania i lokalizacji obiektów 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi o szerokości 
14 m, tj. po 7 m na kaŜdą stronę od osi słupów. 
Zmiany zagospodarowania w strefie naleŜy uzgodnić z 
właściwym gestorem sieci energetycznej średniego 
napięcia; 

 
  3) na terenie wydzielenia wewnętrznego oznaczonego na 

rysunku planu jako 02/1.1 obowiązuje ukształtowanie 
zieleni w formie zwartych grup drzew i krzewów (tzw. 
biogrupy), zajmujących min.75 % powierzchni terenu 
01/1.1. 

 
5. Ustalenia obsługi komunikacyjnej: 

 
  1) obowiązuje obsługa komunikacyjna terenu z dojazdów 

oznaczonych jako KD.W.03 oraz KD.W.05; 
 
  2) wyklucza się lokalizację bezpośrednich zjazdów z 

drogi wojewódzkiej nr 604, przebiegającej poza 
granicą planu. 

 
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 

słuŜącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w wysokości całego 30 % dla terenu oznaczonego jako 
UU.02. 
 

§ 18. Ustalenia dla terenu MU.03 o powierzchni 
1,17 ha. 
 

1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej, 
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  1) dla funkcji mieszkaniowej ustala się: dopuszcza się 
lokalizację budynków mieszkalnych w formie 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej, zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z nie więcej niŜ 4 mieszkaniami w 
budynku wolnostojącym; 

 
  2) dla funkcji usługowej ustala się: 
 

a) dopuszcza się lokalizację budynków usługowych 
wyłącznie dla funkcji usług turystycznych w 
obiektach hotelarskich typu pensjonaty, 

 
b) dopuszcza się lokalizację usług w formie lokali 

wbudowanych o powierzchni lokalu nie 
przekraczającej 30 % powierzchni całkowitej 
budynku, 

 
c) dopuszcza się funkcje usługowe jak rzemiosło 

usługowe oraz usługi komercyjne takie jak: handel, 
gastronomia oraz działalność gospodarcza 
związana z wykonywaniem wolnych zawodów; 

 
  3) obowiązują rezerwa terenu oznaczona jako 03/1.1.K 

dla przepompowni ścieków. 
 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: zakazuje się lokalizacji reklam. 

 
3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala się następujące nieprzekraczalne linie 

zabudowy oznaczone na rysunku planu: 
 

a) w odległości 15 m od granicy z terenem 
elementarnym oznaczonym jako US.11, 

 
b) w odległości 6 m od linii rozgraniczających 

dojazdów oznaczonych jako KD.W.01, KD.W.03 
oraz KD.W.05, 

 
  2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie 0,2; 
 
  3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50 %; 
 
  4) wysokość zabudowy: 
 

a) dla budynków mieszkalnych i usługowych do 10 m, 
maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym 
poddasze uŜytkowe, 

 
b) dla budynków garaŜowych i gospodarczych do 

5,5m, maksymalnie jedna kondygnacja nadziemna; 
 
  5) geometria dachu: 
 

a) kształt dachu dla budynków mieszkalnych i 
usługowych: dachy dwuspadowe lub wielospadowe 
o połaciach nachylonych pod jednakowym kątem, 
kąt nachylenia połaci dachowych 25°-45°, 

 
b) kształt dachu dla budynków garaŜowych i 

gospodarczych: dachy jedno i dwuspadowe, kąt 
nachylenia połaci dachowych dla budynków 
garaŜowych i gospodarczych: 25°-45°, 

 

c) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki 
dachów, ograniczonej do tonacji naturalnej 
dachówki ceramicznej, odcieni czerni lub brązów; 

 
  6) zasady podziału na działki: 
 

a) wielkość nowo wydzielanych działek: minimalnie 
1 000 m², 

 
b) szerokość nowo wydzielanych frontów działek: 

minimalnie 25 m, 
 
c) ustalenie zawarte w lit. a) i b) nie dotyczą działek 

wydzielanych na potrzeby lokalizacji urządzeń i 
obiektów stanowiących elementy  infrastruktury 
technicznej oraz dojazdów do działek, 

 
d) kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: dowolny; 
 
  7) lokalizacja zabudowy na granicy działki: zakazuje się 

lokalizacji zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki. 

 
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich uŜytkowaniu: 
 
  1) na całym terenie zakazuje się lokalizacji 

tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem 
obiektów niezbędnych do urządzenia zieleńców i 
parków oraz ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla 
uŜytkowników terenu i mieszkańców; 

 
  2) na kaŜdej działce moŜna lokalizować jeden budynek 

mieszkalny lub usługowy. 
 

5. Ustalenia obsługi komunikacyjnej: obowiązuje 
obsługa komunikacyjna z dojazdów oznaczonych jako 
KD.W.01, KD.W.03 oraz KD.W.05, 

 
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 

słuŜącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w wysokości: 
 
  a) 0 % dla terenów wydzielenia wewnętrznego 

oznaczonego jako 03/1.1.K, 
 
  b) 30 % dla pozostałego fragmentu terenu oznaczonego 

jako MU.03. 
 

§ 19. Ustalenia dla terenu MU.04 o powierzchni 
5,57 ha. 

 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej; 
 
  1) dla funkcji mieszkaniowej ustala się: dopuszcza się 

lokalizację budynków mieszkalnych w formie 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej, zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z nie więcej niŜ 4 mieszkaniami w 
budynku wolnostojącym; 

 
  2) dla funkcji usługowej ustala się: 
 

a) dopuszcza się lokalizację budynków usługowych 
wyłącznie dla funkcji usług turystycznych w 
obiektach hotelarskich typu pensjonaty, 
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b) dopuszcza się lokalizację usług w formie lokali 
wbudowanych o powierzchni lokalu nie 
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej 
budynku, 

c) dopuszcza się funkcje usługowe jak rzemiosło 
usługowe oraz usługi komercyjne takie jak: 
handel, gastronomia oraz działalność 
gospodarcza związana z wykonywaniem wolnych 
zawodów; 

 
  3) obowiązuje rezerwa terenu dla stacji 

transformatorowej oznaczona jako 04/1.1.E. 
 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: zakazuje się lokalizacji reklam. 

 
3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu: w odległości 6 m od linii 
rozgraniczających dojazdów oznaczonych jako 
KD.W.01, KD.W.02, KD.W.03 oraz KD.W.04; 

 
  2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie 0,2; 
 
  3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimalnie 

50 %; 
 
  4) wysokość zabudowy: 
 

a) dla budynków mieszkalnych i usługowych do 10 m, 
maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym 
poddasze uŜytkowe, 

 
b) dla budynków garaŜowych i gospodarczych do 

5,5 m, maksymalnie jedna kondygnacja 
nadziemna; 

 
  5) geometria dachu: 
 

a) kształt dachu dla budynków mieszkalnych i 
usługowych: dachy dwuspadowe lub wielospadowe 
o połaciach nachylonych pod jednakowym kątem, 
kąt nachylenia połaci dachowych 25°-45°, 

 
b) kształt dachu dla budynków garaŜowych i 

gospodarczych: dachy jedno i dwuspadowe, kąt 
nachylenia połaci dachowych dla budynków 
garaŜowych i gospodarczych: 25°-45°, 

 
c) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki 

dachów, ograniczonej do tonacji naturalnej 
dachówki ceramicznej, odcieni czerni lub brązów; 

 
  6) zasady podziału na działki: 
 

a) wielkość nowo wydzielanych działek: minimalnie 
1 000m², 

 
b) szerokość nowo wydzielanych frontów działek: 

minimalnie 25 m, 
 
c) ustalenie zawarte w lit. a) i b) nie dotyczą działek 

wydzielanych na potrzeby lokalizacji urządzeń i 
obiektów stanowiących elementy  infrastruktury 
technicznej oraz dojazdów do działek, 

 

d) kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego: dowolny; 

 
  7) lokalizacja zabudowy na granicy działki: zakazuje się 

lokalizacji zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki. 

 
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich uŜytkowaniu: 
 
  1) na całym terenie zakazuje się lokalizacji 

tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem 
obiektów niezbędnych do urządzenia zieleńców i 
parków oraz ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla 
uŜytkowników terenu i mieszkańców; 

 
  2) na kaŜdej działce moŜna lokalizować jeden budynek 

mieszkalny lub usługowy. 
 

5. Ustalenia ogólne obsługi komunikacyjnej: 
obowiązuje obsługa komunikacyjna terenu z 
wewnętrznego układu drogowego, tj. dojazdów 
oznaczonych jako KD.W.01, KD.W.02, KD.W.03 oraz 
KD.W.04. 

 
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 

słuŜącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w wysokości: 
 
  a) 0 % dla terenu wydzielenia wewnętrznego 

oznaczonego jako 04/1.1.E, 
 
  b) 30 % dla pozostałego fragmentu terenu oznaczonego 

jako MU.04. 
 

§ 20. Ustalenia dla terenu MU.05 o powierzchni 
2,74 ha. 
 

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej; 
 
  1) dla funkcji mieszkaniowej ustala się: dopuszcza się 

lokalizację budynków mieszkalnych w formie 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej, zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z nie więcej niŜ 4 mieszkaniami w 
budynku wolnostojącym; 

 
  2) dla funkcji usługowej ustala się: 
 

a) dopuszcza się lokalizację budynków usługowych 
wyłącznie dla funkcji usług turystycznych w 
obiektach hotelarskich typu pensjonaty, 

 
b) dopuszcza się lokalizację usług w formie lokali 

wbudowanych o powierzchni lokalu nie 
przekraczającej 30 % powierzchni całkowitej 
budynku, 

 
c) dopuszcza się funkcje usługowe jak rzemiosło 

usługowe oraz usługi komercyjne takie jak: handel, 
gastronomia oraz działalność gospodarcza 
związana z wykonywaniem wolnych zawodów; 

 
  3) obowiązuje rezerwa terenu dla pasa infrastruktury 

technicznej, oznaczona jako 05/1.1, granica pasa w 
odległości 2,5 m od kolektora kanalizacji sanitarnej 
tłocznej. 
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2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
 
  1) zakazuje się lokalizacji reklam; 
 
  2) obowiązuje lokalizacja obiektu stanowiącego 

zamknięcie kompozycyjne na skrzyŜowaniu ulicy 
Steffena - droga powiatowa, znajdująca się poza 
granicami planu) z dojazdem oznaczonym jako 
KD.W.01, które polega na wyróŜnieniu widokowym 
przestrzeni publicznej elementem kompozycji obiektu. 
Projekty wszystkich przedsięwzięć budowlanych 
stanowiących zamknięcia kompozycyjne realizuje się 
jako obiekty o szczególnych wymaganiach 
budowlanych. 

 
3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu: 
 

a) na granicy wydzielenia wewnętrznego 
oznaczonego jako 05/1.1 stanowiącego korytarz 
infrastruktury technicznej, 

 
b) w odległości 6 m od linii rozgraniczających 

dojazdów oznaczonych jako KD.W.01, KD.W.02 
oraz KD.W.04 i drogi powiatowej - ulica Steffena, 

 
c) w odległości 4 m od pozostałych granic terenu 

elementarnego MU.05; 
 
  2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie 0,2; 
 
  3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimalnie 

50 %; 
 
  4) wysokość zabudowy: 
 

a) dla budynków mieszkalnych i usługowych do 10 m, 
maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym 
poddasze uŜytkowe, dla obiektu stanowiącego 
zamknięcie kompozycyjne dopuszcza się 
zwiększenie wysokości budynku dla pojedynczych 
elementów architektonicznych jak np. wykusz, 
wieŜa, ryzalit itp., 

 
b) dla budynków garaŜowych i gospodarczych do 

5,5 m, maksymalnie jedna kondygnacja 
nadziemna; 

 
  5) geometria dachu: 
 

a) kształt dachu dla budynków mieszkalnych i 
usługowych: dachy dwuspadowe lub wielospadowe 
o połaciach nachylonych pod jednakowym kątem, 
kąt nachylenia połaci dachowych 25°-45°, 

 
b) kształt dachu dla budynków garaŜowych i 

gospodarczych: dachy jedno i dwuspadowe, kąt 
nachylenia połaci dachowych dla budynków 
garaŜowych i gospodarczych: 25°-45°, 

 
c) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki 

dachów, ograniczonej do tonacji naturalnej 
dachówki ceramicznej, odcieni czerni lub brązów; 

 

  6) zasady podziału na działki: 
 

a) wielkość nowo wydzielanych działek: minimalnie 
1000 m², 

 
b) szerokość nowo wydzielanych frontów działek: 

minimalnie 25 m, 
 
c) ustalenie zawarte w lit. a) i b) nie dotyczą działek 

wydzielanych na potrzeby lokalizacji urządzeń i 
obiektów stanowiących elementy  infrastruktury 
technicznej oraz dojazdów do działek, 

 
d) kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: dowolny; 
 
  7) lokalizacja zabudowy na granicy działki: zakazuje się 

lokalizacji zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki. 

 
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich uŜytkowaniu: 
 
  1) na całym terenie zakazuje się lokalizacji 

tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem 
obiektów niezbędnych do urządzenia zieleńców i 
parków oraz ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla 
uŜytkowników terenu i mieszkańców; 

 
  2) na kaŜdej działce moŜna lokalizować jeden budynek 

mieszkalny. 
 

5. Ustalenia obsługi komunikacyjnej: 
 
  1) obowiązuje obsługa komunikacyjna terenu: 
 

a) z drogi powiatowej - ulicy Steffena, znajdującej się 
poza granicą planu, 

 
b) z wewnętrznego układu drogowego, tj. dojazdów 

oznaczonych jako KD.W.01, KD.W.02 oraz 
KD.W.04. 

 
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 

słuŜącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w wysokości 30 % dla całego terenu oznaczonego jako 
MU.05. 
 

§ 21. Ustalenia dla terenu ZP.06 o powierzchni 
0,95 ha. 

 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej; 

 
  1) dopuszcza się zagospodarowanie związane z 

rekreacyjnym wykorzystaniem terenu tj.: ławki, 
zadaszone miejsca odpoczynku, wieŜe widokowe; 

 
  2) dopuszcza się lokalizację zagospodarowania 

niezbędnego do obsługi uŜytkowników plaŜy na 
terenie US.11; 

 
  3) obowiązuje rezerwa terenu dla pasa infrastruktury 

technicznej, oznaczona jako 06/1.1, granica pasa w 
odległości 2,5 m od kolektora kanalizacji sanitarnej 
tłocznej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
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  1) zakazuje się lokalizacji reklam; 
 
  2) obowiązuje zachowanie niezakłóconego ciągu 

widokowego na zbiornik wodny oznaczonego na 
rysunku planu odpowiednim symbolem; 

 
  3) obowiązuje zagospodarowanie terenu kompozycją 

zieleni wysokiej. 
 

3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 
  1) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

80 %; 
 
  2) wysokość dla obiektów o funkcjach wymienionych w 

ust. 1: maksymalnie 5,5 m; 
 
  3) zasady podziału na działki: dowolne. 
 

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uŜytkowaniu: 
 
  1) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów 

budowlanych o funkcjach wymienionych w ust. 1; 
 
  2) obowiązuje dostęp ogólny do terenu; 
 
  3) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, 

istniejąca linia elektroenergetyczna SN 15 kV, w 
sąsiedztwie linii obowiązuje strefa ograniczeń dla 
wysokości zagospodarowania i lokalizacji obiektów 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi o szerokości 
14 m, tj. po 7 m na kaŜdą stronę od osi słupów, 
zmiany zagospodarowania w strefie naleŜy uzgodnić z 
właściwym gestorem sieci energetycznej średniego 
napięcia; 

 
  4) na terenie wydzielenia wewnętrznego oznaczonego na 

rysunku planu jako 06/1.1 obowiązuje ukształtowanie 
zieleni w formie zwartych grup drzew i krzewów (tzw. 
biogrupy), zajmujących min.75 % powierzchni terenu 
06/1.1. 

 
5. Ustalenia obsługi komunikacyjnej: 

 
  1) obowiązuje obsługa komunikacyjna terenu z dojazdu 

oznaczonego jako KD.W.05; 
 
  2) wyklucza się lokalizację bezpośrednich zjazdów z 

drogi wojewódzkiej nr 604. 
 

6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 
słuŜącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w wysokości 0 % dla całego terenu oznaczonego jako 
ZP.06. 
 

§ 22. Ustalenia dla terenu UU.07 o powierzchni 
0,35 ha. 

 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej; 

 
  1) wyklucza się lokalizację budynków zamieszkania 

zbiorowego za wyjątkiem związanych ze 
świadczeniem usług turystycznych; 

 
  2) wyklucza się lokalizację usług turystycznych w formie 

kempingu i pola namiotowego; 
 

  3) dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowych jako 
towarzyszących podstawowemu przeznaczeniu 
terenu, przy czym funkcja ta nie moŜe zajmować 
więcej niŜ 30 % powierzchni całkowitej budynków o 
funkcji usługowej; 

 
  4) obowiązuje rezerwa terenu dla pasa infrastruktury 

technicznej, oznaczona jako 07/1.1, granica pasa w 
odległości 2,5 m od kolektora kanalizacji sanitarnej 
tłocznej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: dopuszcza się lokalizację reklam z 
zachowaniem oznaczonych na rysunku planu linii 
zabudowy i spełniających następujące wymogi: wysokość 
obiektu do 3 m, powierzchnia nośnika do 3 m2. 

 
3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy: 
 

a) na granicy wydzielenia wewnętrznego 
oznaczonego jako 07/1.1 stanowiącego korytarz 
infrastruktury technicznej, 

 
b) w odległości 6 m od linii rozgraniczających 

dojazdów oznaczonych jako KD.W.05 oraz 
KD.W.06, 

 
c) w odległości 10 m od granicy z terenem ZP.06; 

 
  2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie 0,3; 
 
  3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimalnie 

30 %; 
 
  4) wysokość zabudowy: do 12 m, maksymalnie trzy 

kondygnacje nadziemne, w tym poddasze uŜytkowe; 
 
  5) geometria dachu: 
 

a) kąt nachylenia połaci dachowych: 25°-45°, dachy 
dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach 
nachylonych pod jednakowym kątem, 

 
b) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki 

dachów, ograniczonej do tonacji naturalnej 
dachówki ceramicznej, odcieni czerni lub brązów; 

 
  6) zasady podziału na działki: 
 

a) wielkość nowo wydzielanych działek: minimalna 
1500 m2, 

 
b) szerokość nowo wydzielanych frontów działek: 

minimalnie 30 m, 
 
c) ustalenie zawarte w lit. a) i b) nie dotyczą działek 

wydzielanych na potrzeby lokalizacji urządzeń i 
obiektów stanowiących elementy infrastruktury 
technicznej, 

 
d) kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: dowolny; 
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  7) lokalizacja zabudowy na granicy działki: zakazuje się 
lokalizacji zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki. 

 
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich uŜytkowaniu: 
 
  1) na całym terenie zakazuje się lokalizacji 

tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem 
obiektów niezbędnych do urządzenia zieleńców i 
parków oraz ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla 
uŜytkowników terenu i mieszkańców; 

 
  2) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, 

istniejąca linia elektroenergetyczna SN 15 kV, w 
sąsiedztwie linii obowiązuje strefa ograniczeń dla 
wysokości zagospodarowania i lokalizacji obiektów 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi o szerokości 
14 m, tj. po 7 m na kaŜdą stronę od osi słupów, 
zmiany zagospodarowania w strefie naleŜy uzgodnić z 
właściwym gestorem sieci energetycznej średniego 
napięcia; 

 
  3) na terenie wydzielenia wewnętrznego oznaczonego na 

rysunku planu jako 07/1.1 obowiązuje ukształtowanie 
zieleni w formie zwartych grup drzew i krzewów (tzw. 
biogrupy), zajmujących min.75 % powierzchni terenu 
07/1.1. 

 
5. Ustalenia obsługi komunikacyjnej: 

 
  1) obowiązuje obsługa komunikacyjna terenu z dojazdów 

oznaczonych jako KD.W.05 oraz KD.W.06; 
 
  2) wyklucza się lokalizację bezpośrednich zjazdów z 

drogi wojewódzkiej nr 604, przebiegającej poza 
granicą planu. 

 
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 

słuŜącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w wysokości całego 30 % dla terenu oznaczonego jako 
UU.07. 
 

§ 23. Ustalenia dla terenu UU.08 o powierzchni 
1,75 ha. 

 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej; 

 
  1) wyklucza się lokalizację budynków zamieszkania 

zbiorowego za wyjątkiem związanych ze 
świadczeniem usług turystycznych; 

 
  2) wyklucza się lokalizację usług turystycznych w formie 

kempingu i pola namiotowego; 
 
  3) dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowych jako 

towarzyszących podstawowemu przeznaczeniu 
terenu, przy czym funkcja ta nie moŜe zajmować 
więcej niŜ 30 % powierzchni całkowitej budynków o 
funkcji usługowej; 

 
  4) obowiązuje rezerwa terenu dla pasa infrastruktury 

technicznej, oznaczona jako 08/1.2, granica pasa w 
odległości 2,5 m od kolektora kanalizacji sanitarnej 
tłocznej. 

 
  5) obowiązują rezerwy terenu dla przejścia pieszego i 

cieku wodnego oznaczonego jako 08/1.1.KX, o 

szerokości w liniach rozgraniczających minimalnie 18 
m, zgodnie z rysunkiem planu. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) dopuszcza się lokalizację reklam z zachowaniem 

oznaczonych na rysunku planu linii zabudowy i 
spełniających następujące wymogi: wysokość obiektu 
do 3m, powierzchnia nośnika do 3 m2; 

 
  2) obowiązuje zachowanie niezakłóconego ciągu 

widokowego na zbiornik wodny oznaczonego na 
rysunku planu odpowiednim symbolem. 

 
3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu: 
 

a) na linii rozgraniczającej wydzielenia wewnętrznego 
oznaczonego jako 08/1.2, 

 
b) w odległości 6 m od linii rozgraniczających 

dojazdów oznaczonych jako KD.W.05 oraz 
KD.W.06, 

 
c) w odległości 30 m od linii rozgraniczających 

wydzielenia wewnętrznego oznaczonego jako 
08/1.1.KX; 

 
  2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie 0,3; 
 
  3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

30 %; 
 
  4) wysokość zabudowy: do 12 m, maksymalnie trzy 

kondygnacje nadziemne, w tym poddasze uŜytkowe; 
 
  5) geometria dachu: 
 

a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach 
nachylonych pod jednakowym kątem, kąt 
nachylenia połaci dachowych: 25°-45°, 

 
b) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki 

dachów, ograniczonej do tonacji naturalnej 
dachówki ceramicznej, odcieni czerni lub brązów; 

 
  6) zasady podziału na działki: 
 

a) wielkość nowo wydzielanych działek: minimalna 
1500 m2, 

 
b) szerokość nowo wydzielanych frontów działek: 

minimalnie 30 m, 
 
c) ustalenie zawarte w lit. a) i b) nie dotyczą działek 

wydzielanych na potrzeby lokalizacji urządzeń i 
obiektów stanowiących elementy infrastruktury 
technicznej, 

 
d) kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: dowolny; 
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  7) lokalizacja zabudowy na granicy działki: zakazuje się 
lokalizacji zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki. 

 
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich uŜytkowaniu: 
 
  1) na całym terenie zakazuje się lokalizacji 

tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem 
obiektów niezbędnych do urządzenia zieleńców i 
parków oraz ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla 
uŜytkowników terenu i mieszkańców; 

 
  2) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, 

istniejąca linia elektroenergetyczna SN 15 kV 
docelowo do przebudowy, do czasu jej przebudowy w 
sąsiedztwie linii obowiązuje strefa ograniczeń dla 
wysokości zagospodarowania i lokalizacji obiektów 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi o szerokości 
14 m, tj. po 7 m na kaŜdą stronę od osi słupów. W 
strefie wysokość zagospodarowania i usytuowanie 
obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi naleŜy 
uzgodnić z właściwym gestorem sieci energetycznej 
średniego napięcia; 

 
  3) na terenie wydzielenia wewnętrznego oznaczonego na 

rysunku planu jako 08/1.2 obowiązuje ukształtowanie 
zieleni w formie zwartych grup drzew i krzewów (tzw. 
biogrupy), zajmujących min. 75 % powierzchni terenu 
08/1.2. 

 
5. Ustalenia obsługi komunikacyjnej: 

 
  1) obowiązuje obsługa komunikacyjna terenu z dojazdów 

oznaczonych jako KD.W.05 oraz KD.W.06; 
 
  2) wyklucza się lokalizację bezpośrednich zjazdów z 

drogi wojewódzkiej nr 604, przebiegającej poza 
granicą planu. 

 
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 

słuŜącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w wysokości całego 30 % dla terenu oznaczonego jako 
UU.08. 
 

§ 24. Ustalenia dla terenu MU.09 o powierzchni 
2,75 ha. 

 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej; 
 
  1) dla funkcji mieszkaniowej ustala się: dopuszcza się 

lokalizację budynków mieszkalnych w formie 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej, zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z nie więcej niŜ 4 mieszkaniami w 
budynku wolnostojącym; 

 
  2) dla funkcji usługowej ustala się: 
 

a) dopuszcza się lokalizację budynków usługowych 
wyłącznie dla funkcji usług turystycznych w 
obiektach hotelarskich typu pensjonaty, 

 
b) dopuszcza się lokalizację usług w formie lokali 

wbudowanych o powierzchni lokalu nie 
przekraczającej 30 % powierzchni całkowitej 
budynku, 

 

c) dopuszcza się funkcje usługowe jak rzemiosło 
usługowe oraz usługi komercyjne takie jak: handel, 
gastronomia oraz działalność gospodarcza 
związana z wykonywaniem wolnych zawodów; 

 
  3) obowiązują rezerwy terenu: 
 

a) oznaczona jako 09/1.1.K dla przepompowni 
ścieków, 

 
b) oznaczona jako 09/1.2.E dla stacji 

transformatorowej, 
 
c) oznaczonego jako 09/1.3 dla pasa infrastruktury 

technicznej, o szerokości zgodnie z rysunkiem 
planu, granica pasa w odległości 2,5 m od 
kanalizacji sanitarnej tłocznej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zakazuje się lokalizacji reklam; 
 
  2) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki 

dachów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości; 

 
  3) obowiązuje zachowanie niezakłóconego ciągu 

widokowego na zbiornik wodny oznaczonego na 
rysunku planu odpowiednim symbolem. 

 
3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu: 
 

a) na linii rozgraniczającej wydzielenia wewnętrznego 
oznaczonego jako 09/1.3, 

 
b) w odległości 6 m od linii rozgraniczającej dojazdu 

oznaczonego jako KD.W.07, 
 
c) w odległości 7 m od linii rozgraniczającej dojazdu 

oznaczonego jako KD.W.05, 
 
d) w odległości 30 m od granicy terenu 

elementarnego oznaczonego jako UU.08; 
 
  2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie 0,2; 
 
  3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50 %; 
 
  4) wysokość zabudowy: 
 

a) dla budynków mieszkalnych i usługowych do 10 m, 
maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym 
poddasze uŜytkowe, 

 
b) dla budynków garaŜowych i gospodarczych do 

5,5m, maksymalnie jedna kondygnacja nadziemna; 
 
  5) geometria dachu: 
 

a) kształt dachu dla budynków mieszkalnych i 
usługowych: dachy dwuspadowe lub wielospadowe 
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o połaciach nachylonych pod jednakowym kątem, 
kąt nachylenia połaci dachowych 25°-45°, 

 
b) kształt dachu dla budynków garaŜowych i 

gospodarczych: dachy jedno i dwuspadowe, kąt 
nachylenia połaci dachowych dla budynków 
garaŜowych i gospodarczych: 25°-45°, 

 
c) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki 

dachów, ograniczonej do tonacji naturalnej 
dachówki ceramicznej, odcieni czerni lub brązów; 

 
  6) zasady podziału na działki: 
 

a) wielkość nowo wydzielanych działek: minimalnie 
1 000 m², 

 
b) szerokość nowo wydzielanych frontów działek: 

minimalnie 25 m, 
 
c) kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: dowolny, 
 
d) ustalenie zawarte w lit. a) i b) nie dotyczą działek 

wydzielanych na potrzeby lokalizacji urządzeń i 
obiektów stanowiących elementy infrastruktury 
technicznej; 

 
  7) lokalizacja zabudowy na granicy działki: zakazuje się 

lokalizacji zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki. 

 
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich uŜytkowaniu: 
 
  1) na całym terenie zakazuje się lokalizacji 

tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem 
obiektów niezbędnych do urządzenia zieleńców i 
parków oraz ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla 
uŜytkowników terenu i mieszkańców; 

 
  2) na kaŜdej działce moŜna lokalizować jeden budynek 

mieszkalny lub usługowy; 
 
  3) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, 

istniejąca linia elektroenergetyczna SN 15 kV 
docelowo do przebudowy, do czasu jej przebudowy w 
sąsiedztwie linii obowiązuje strefa ograniczeń dla 
wysokości zagospodarowania i lokalizacji obiektów 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi o szerokości 
14 m, tj. po 7 m na kaŜdą stronę od osi słupów. W 
strefie wysokość zagospodarowania i usytuowanie 
obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi naleŜy 
uzgodnić z właściwym gestorem sieci energetycznej 
średniego napięcia; 

 
  4) na terenie wydzielenia wewnętrznego oznaczonego na 

rysunku planu jako 09/1.3 obowiązuje ukształtowanie 
zieleni w formie zwartych grup drzew i krzewów (tzw. 
biogrupy), zajmujących min.75 % powierzchni terenu 
09/1.3. 

 
5. Ustalenia obsługi komunikacyjnej: 

 
  1) obowiązuje obsługa komunikacyjna terenu z dojazdów 

oznaczonych jako KD.W.05 oraz KD.W.07, 
 

  2) obowiązuje zakaz lokalizacji bezpośrednich zjazdów z 
drogi wojewódzkiej nr 604, przebiegającej poza 
granicą planu. 

 
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 

słuŜącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w wysokości: 
 
  1) 0 % dla terenów wydzieleń wewnętrznych 

oznaczonych jako 09/1.1.K, 09/1.2.E, 
 
  2) 30 % dla pozostałego fragmentu terenu oznaczonego 

jako MU.09. 
 

§ 25. Ustalenia dla terenu UU.10 o powierzchni 1,61. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej; 

 
  1) wyklucza się lokalizację budynków zamieszkania 

zbiorowego za wyjątkiem związanych ze 
świadczeniem usług turystycznych; 

 
  2) wyklucza się lokalizację usług turystycznych w formie 

kempingu i pola namiotowego; 
 
  3) dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowych jako 

towarzyszących podstawowemu przeznaczeniu 
terenu, przy czym funkcja ta nie moŜe zajmować 
więcej niŜ 30 % powierzchni całkowitej budynków o 
funkcji usługowej; 

 
  4) obowiązują rezerwy terenu: 
 

a) oznaczona jako 10/1.1 dla pasa infrastruktury 
technicznej, o szerokości zgodnie z rysunkiem 
planu, granica pasa w odległości 2,5 m od 
kanalizacji sanitarnej tłocznej, 

 
b) oznaczona jako 10/1.2.KX dla przejścia pieszego o 

szerokości w liniach rozgraniczających minimalnie 
5 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) dopuszcza się lokalizację reklam z zachowaniem 

oznaczonych na rysunku planu linii zabudowy i 
spełniających następujące wymogi: wysokość obiektu 
do 3 m, powierzchnia nośnika do 3 m2; 

 
  2) obowiązuje lokalizacja obiektu stanowiącego 

zamknięcie kompozycyjne osi widokowej z ulicy 
Wyborskiej znajdującej się poza granicą planu, które 
polega na wyróŜnieniu widokowym przestrzeni 
publicznej elementem kompozycji obiektu. Projekty 
wszystkich przedsięwzięć budowlanych stanowiących 
zamknięcia kompozycyjne realizuje się jako obiekty o 
szczególnych wymaganiach budowlanych; 

 
  3) obowiązuje nasadzenie szpaleru drzew wzdłuŜ 

przejścia pieszego oznaczonego jako 10/1.2.KX. 
 

3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu: 
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a) na linii rozgraniczającej wydzielenia wewnętrznego 
oznaczonego jako 10/1.1, 

 
b) w odległości 6 m od linii rozgraniczającej dojazdu 

oznaczonego jako KD.W.07, 
 
c) w odległości 7 m od linii rozgraniczającej dojazdów 

oznaczonych jako KD.W.05 i KD.W.08, 
 
c) w odległości 10 m od linii rozgraniczającej 

przejścia pieszego oznaczonego jako 10/1.2.KX; 
 
  2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie 0,3; 
 
  3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

30 %; 
 
  4) wysokość zabudowy: do 12 m, maksymalnie trzy 

kondygnacje nadziemne, w tym poddasze uŜytkowe 
dla obiektu stanowiącego zamknięcie kompozycyjne 
dopuszcza się zwiększenie wysokości budynku dla 
pojedynczych elementów architektonicznych jak np. 
wykusz, wieŜa, ryzalit itp.; 

 
  5) geometria dachu: 
 

a) kąt nachylenia połaci dachowych: 25°-45°, dachy 
dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach 
nachylonych pod jednakowym kątem, 

 
b) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki 

dachów, ograniczonej do tonacji naturalnej 
dachówki ceramicznej, odcieni czerni lub brązów; 

 
  6) zasady podziału na działki: 
 

a) wielkość nowo wydzielanych działek: minimalna 
1500 m2, 

 
b) szerokość nowo wydzielanych frontów działek: 

minimalnie 30 m, 
 
c) ustalenie zawarte w lit. a) i b) nie dotyczą działek 

wydzielanych na potrzeby lokalizacji urządzeń i 
obiektów stanowiących elementy  infrastruktury 
technicznej, 

 
d) kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: dowolny; 
 
  7) lokalizacja zabudowy na granicy działki: zakazuje się 

lokalizacji zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki. 

 
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich uŜytkowaniu: 
 
  1) na całym terenie zakazuje się lokalizacji 

tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem 
obiektów niezbędnych do urządzenia zieleńców i 
parków oraz ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla 
uŜytkowników terenu i mieszkańców; 

 
  2) na terenie wydzielenia wewnętrznego oznaczonego na 

rysunku planu jako 10/1.1 obowiązuje ukształtowanie 
zieleni w formie zwartych grup drzew i krzewów (tzw. 
biogrupy), zajmujących min.75 % powierzchni terenu 
01/1.1. 

5. Ustalenia obsługi komunikacyjnej: 
 
  1) obowiązuje obsługa komunikacyjna terenu z dojazdów 

oznaczonych  jako KD.W.07 i KD.W.05; 
 
  2) wyklucza się lokalizację zjazdów z drogi wojewódzkiej 

nr 604, przebiegającej poza granicą planu. 
 

6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 
słuŜącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w wysokości całego 30 % dla terenu oznaczonego jako 
UU.10. 
 

§ 26. Ustalenia dla terenu US.11 o powierzchni 
15,20 ha. 

 
1. Przeznaczenie terenu: tereny sportu i rekreacji; 

 
  1) tereny oznaczone na rysunku planu jako wydzielenia 

wewnętrzne 11/1.1.PL i 11/1.3.PL przeznaczony jest 
dla plaŜy trawiastej, 

 
a) dopuszcza się zagospodarowanie związane z 

rekreacyjnym wykorzystaniem terenu tj.: ławki, 
zadaszone miejsca odpoczynku, wieŜe widokowe, 

 
b) dopuszcza się obiekty niezbędne do obsługi 

uŜytkowników plaŜy oraz obiekty słuŜące 
rekreacyjnemu wykorzystaniu zbiornika wodnego; 

 
  2) teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie 

wewnętrzne 11/1.2.PL przeznaczony jest dla plaŜy 
trawiastej, 

 
a) dopuszcza się zagospodarowanie związane z 

rekreacyjnym wykorzystaniem terenu tj.: ławki, 
zadaszone miejsca odpoczynku, wieŜe widokowe, 

 
b) dopuszcza się obiekty niezbędne do obsługi 

uŜytkowników plaŜy oraz obiekty słuŜące 
rekreacyjnemu wykorzystaniu zbiornika wodnego, 

 
c) dopuszcza się lokalizację zabudowy i obiektów 

związanych z przystanią wodną i kąpieliskiem 
wodnym; 

 
  3) teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie 

wewnętrzne 11/1.4.WR teren rekreacyjnego zbiornika 
wodnego, dopuszcza się zagospodarowanie związane 
z rekreacyjnym wykorzystaniem terenu tj.: molo, 
pomosty i inne obiekty słuŜące rekreacyjnemu 
wykorzystaniu zbiornika wodnego; 

 
  4) rezerwa terenu oznaczonego jako 11/1.5 dla cieku 

wodnego i przejścia pieszego. 
 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
 
  1) zakazuje się lokalizacji reklam; 
 
  2) obowiązuje zachowanie niezakłóconego ciągu 

widokowego na zbiornik wodny i panoramę miasta 
Nidzica oznaczonego na rysunku planu odpowiednim 
symbolem. 

 
3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
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  1) udział powierzchni biologicznie czynnej: 95 %; 
 
  2) wysokość obiektów o funkcjach wymienionych w ust. 

1: 
 

a) na terenie 11/1.1.PL maksymalnie 3,5 m, 
 
b) na terenie 11/1.2.PL maksymalnie 5,5 m, 
 
c) na terenie 11/1.3.PL maksymalnie 3,5 m, 

 
  3) zasady podziału na działki: dowolne. 
 

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uŜytkowaniu: 
 
  1) na całym terenie dopuszcza się lokalizację 

tymczasowych obiektów budowlanych o funkcjach 
wymienionych w ust. 1; 

 
  2) obowiązuje dostęp publiczny do terenu zbiornika; 
 
  3) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, 

istniejąca linia elektroenergetyczna SN 15 kV 
docelowo do przebudowy, do czasu jej przebudowy w 
sąsiedztwie linii obowiązuje strefa ograniczeń dla 
wysokości zagospodarowania i lokalizacji obiektów 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi o szerokości 
14 m, tj. po 7 m na kaŜdą stronę od osi słupów. W 
strefie wysokość zagospodarowania i usytuowanie 
obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi naleŜy 
uzgodnić z właściwym gestorem sieci energetycznej 
średniego napięcia. 

 
5. Ustalenia obsługi komunikacyjnej: obowiązuje 

obsługa komunikacyjna terenu: z wewnętrznego układu 
drogowego, tj. dojazdów oznaczonych jako KD.W.01, 
KD.W.05 oraz KD.W.08. 

 
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 

słuŜącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w wysokości 30% dla całego terenu oznaczonego jako 
US.11. 
 

Rozdział 4. 
Ustalenia dla terenów układu komunikacyjnego  

 
§ 27. Ustalenia dla terenu KD.W.01 o powierzchni 

1,39 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: dojazd, 

 
  1) szerokość w liniach rozgraniczających minimalnie 

28 m zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) urządzenie jako ulica dojazdowa; 
 
  3) wyposaŜenie: 
 

a) obowiązuje urządzenie chodnika co najmniej po 
jednej stronie jezdni, 

 
b) inne elementy wyposaŜenia dopuszcza się w 

zaleŜności od potrzeb po uzgodnieniu z zarządcą 
terenu. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 

  1) obowiązuje zachowanie otwartego cieku wodnego 
biegnącego wzdłuŜ dojazdu i oznaczonego jako 
wydzielenie wewnętrzne 01/2.1.KD ; 

 
  2) zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
 

a) obiekty małej architektury: dopuszcza się, 
 
b) nośniki reklamowe: zakazuje się lokalizacji reklam, 
 
c) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz 

sytuowania, 
 
d) urządzenia techniczne: dopuszcza się; 

 
  3) zasady lokalizacji zieleni: 
 

a) bezpośrednio wzdłuŜ brzegów cieku wodnego oraz 
rowów melioracyjnych obowiązuje zakaz sadzenia 
drzew i krzewów, 

 
b) dopuszcza się przy zachowaniu minimalnej 

szerokości chodnika 2 m. 
 

3. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 
słuŜącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w wysokości 30 % dla całego terenu oznaczonego jako 
KD.W.01. 
 

§ 28. Ustalenia dla terenów: KD.W.02 o powierzchni 
0,22 ha, KD.W.03 o powierzchni 0,25 ha, KD.W.04 o 
powierzchni 0,47 ha, KD.W.05 o powierzchni 0,86 ha, 
KD.W.06 o powierzchni 0,06 ha, KD.W.07 o powierzchni 
0,20 ha: 

 
1. Przeznaczenie terenu: dojazd, 

 
  1) szerokość w liniach rozgraniczających minimalnie 

10 m zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) urządzenie jak ulica dojazdowa; 
 
  3) wyposaŜenie: 
 

a) obowiązuje urządzenie chodnika co najmniej po 
jednej stronie jezdni, 

 
b) inne elementy wyposaŜenia dopuszcza się w 

zaleŜności od potrzeb po uzgodnieniu z zarządcą 
terenu. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
 

a) obiekty małej architektury: dopuszcza się, 
 
b) nośniki reklamowe: zakazuje się lokalizacji reklam, 
 
c) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz 

sytuowania, 
 
d) urządzenia techniczne: dopuszcza się; 

 
  2) zasady lokalizacji zieleni: dopuszcza się przy 

zachowaniu minimalnej szerokości chodnika 2 m. 
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3. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 
słuŜącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w wysokości 30% dla terenów oznaczonych jako 
KD.W.02, KD.W.03, KD.W.04, KD.W.05, KD.W.06, 
KD.W.07. 

 
§ 29. Ustalenia dla terenu KD.W.08 o powierzchni 

1,38 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: dojazd, 

 
  1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z 

rysunkiem planu; 
 
  2) urządzenie jak ulica dojazdowa; 
 
  3) wyposaŜenie: 
 

a) obowiązuje urządzenie chodnika co najmniej po 
jednej stronie jezdni, 

 
b) inne elementy wyposaŜenia dopuszcza się w 

zaleŜności od potrzeb po uzgodnieniu z zarządcą 
terenu. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
 

a) obiekty małej architektury: dopuszcza się, 
 
b) nośniki reklamowe: zakazuje się lokalizacji reklam, 
 
c) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: 

dopuszcza się sytuowanie o wysokości 
maksymalnej do 3,5 m, 

 
d) urządzenia techniczne: dopuszcza się; 

 
  2) zasady lokalizacji zieleni: 
 

a) obowiązuje lokalizacja szpaleru drzew wzdłuŜ 
północnej granicy planu, 

 
b) inną zieleń dopuszcza się przy zachowaniu 

minimalnej szerokości chodnika 2 m. 

 
3. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 

słuŜącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w wysokości 30 % dla całego terenu oznaczonego jako 
KD.W.08. 
 

Rozdział 5. 
Ochrona gruntów rolnych i le śnych  

 
§ 30. 1. Ogólna powierzchnia obszaru objętego 

opracowaniem wynosi około 37,50 ha, w tym 
powierzchnia gruntów rolnych 31,1580 ha, w podziale na 
poszczególne rodzaje uŜytków: R IV b– 0,01 ha, R V - 
0,10 ha, Ł IV - 31,5819 ha, Ps V- 3,1690 ha i W rowy - 
1,45 ha. 

 
2. Część gruntów o powierzchni 4,1527 ha posiada 

zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze uzyskaną 
przy sporządzaniu zmiany planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzicy 
uchwalonego uchwałą Nr 268/XXVI/96 Rady Miejskiej w 
Nidzicy z dnia 13 czerwca 1996 r. 

 
3. Grunty rolne wymienione w ust. 1. uzyskały zgodę 

na przeznaczenie na cele nierolnicze decyzją Marszałka 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr OGR.6131-
35/2006 z dnia 14.03.2006 r. 
 

Rozdział 6. 
Przepisy ko ńcowe  

 
§ 31. 1. Na terenie objętym miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego tracą moc przepisy 
zmiany planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Nidzicy uchwalonego uchwałą Nr 
268/XXVI/96 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 13 czerwca 
1996 r. 

 
2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Zdzisław Napiórkowski 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr LII/538/06 
Rady Miejskiej w Nidzicy 
z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 288/75, obręb Waszulki, 

Gmina Nidzica. 
 

Rozstrzygni ęcie Rady Miejskiej w Nidzicy o sposobie rozpatrzeni a uwag do projektu planu. 
 

Uchwałą Nr XXXIX/404/05 z dnia 15 września 2005 
roku Rada Miejska w Nidzicy przystąpiła do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu działki nr 288/75, obręb Waszulki, Gmina Nidzica. 
Projekt planu został wyłoŜony do publicznego wglądu 
(wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 
od 12.06.2006 r. do 2.07.2006 r. Na podstawie art. 18 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717) kaŜdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w 
projekcie planu moŜe wnieść uwagi w terminie 14 dni od 
daty zakończenia wyłoŜenia projektu planu do 
publicznego wglądu, tj. do dnia 17.07.2006 roku. 

W ustawowym terminie nie wpłynęły uwagi do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu działki nr 288/75, obręb Waszulki, Gmina Nidzica. 
 

 
Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr LII/538/06 
Rady Miejskiej w Nidzicy 
z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 288/75, obręb Waszulki, 

Gmina Nidzica. 
 

Rozstrzygni ęcie Rady Miejskiej w Nidzicy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej. 

 
I. Zadania własne gminy. 

 
Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury 

technicznej, finansowanych z udziałem środków z budŜetu 
gminy zalicza się: 

- budowę wodociągów i urządzeń wodociągowych, 
- budowę kanalizacji sanitarnej z urządzeniami, 
- budowę kanalizacji deszczowej z urządzeniami. 

Przepisom o finansach publicznych podlegają inwestycje, 
które realizowane są z udziałem środków publicznych 
zdefiniowanych w §3 ustawy o finansach publicznych oraz 
środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE (art. 
110 ust. 1 pkt 1). 
Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 
technicznej, określone w art. 7 ust. 1 ustawy o 
samorządzie gminnym, jak: 
  a) zaopatrzenie w energię elektryczną, 
  b) zaopatrzenie w energię cieplną, 
  c) zaopatrzenie w gaz, 
podlegają dodatkowo regulacjom ustawy Prawo 
energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizują 
przedsiębiorstwa energetyczne. Inwestycje z zakresu 
zaopatrzenia nie są finansowane z udziałem środków z 
budŜetu gminy. 
 

II. Uzbrojenie terenu. 
 

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu zaopatrzenia w wod ę. 
Obszary objęte planem zaopatrywane będą z wodę z 
miejskiej sieci wodociągowej. Z istniejącego ujęcia wody 
połoŜonego przy ul. Wyborskiej poza obszarem planu 
poprzez wybudowaną sieć wodociągową o układzie 
pierścieniowo-promienistym. 

 
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu kanalizacji sanitarnej. 
ZałoŜono pełne skanalizowanie obszarów 
przeznaczonych pod zabudowę i odprowadzenie 

wszystkich ścieków bytowo-gospodarczych do istniejącej 
miejskiej oczyszczalni ścieków poprzez system kanalizacji 
sanitarnej; 
Ścieki z istniejącej i projektowanej zabudowy 
odprowadzane będą lokalną kanalizacją grawitacyjno 
pompową do istniejącej kanalizacji tłocznej w miejscu jej 
rozpręŜenia przy skrzyŜowaniu ul. Wyborskiej i ul. 
śeromskiego, przy czym przewiduje się budowę dwóch 
lokalnych przepompowni ścieków zlokalizowanych w 
obszarze planu w terenach elementarnych oznaczonych 
jako MU.03 (wydzielenie wewnętrzne oznaczone na 
rysunku planu jako 03/1.1.K), oraz MU.09  (wydzielenie 
wewnętrzne oznaczone na rysunku planu jako 09/1.1.K),  . 

 
3.Główne elementy rozbudowy systemu kanalizacji 

deszczowej. 
Na terenach projektowanej zabudowy przewiduje się 
budowę systemu kanalizacji deszczowej odprowadzającej 
ścieki deszczowe z terenów zabudowy do istniejących 
rowów oraz do istniejących cieków. Ścieki deszczowe z 
utwardzonych powierzchni dróg mogą być zebrane w 
system kanalizacji deszczowej lub mogą być 
odprowadzane do ziemi poprzez rowy za wyjątkiem terenu 
elementarnego MU.05, gdzie obowiązuje zapewnienie 
naleŜytej ochrony przed przedostawaniem się 
zanieczyszczeń z terenów komunikacyjnych i 
utwardzonych poprzez separację zanieczyszczeń. Wody 
opadowe na terenach zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej mogą być 
odprowadzane do kanalizacji deszczowej lub 
zagospodarowywane w granicach własnej działki. System 
kanalizacji deszczowej powinien być wyposaŜony w 
niezbędne, wynikające z przepisów prawa, urządzenia i 
rozwiązania chroniące środowisko. Na wprowadzenie 
ścieków deszczowych do środowiska (rowów, cieków) 
naleŜy uzyskać pozwolenie wodnoprawne Dopuszcza się 
przebudowę rowów melioracyjnych po uzyskaniu 
odpowiedniej zgody właściwego gestora sieci 
melioracyjnej. 
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III. Zasady realizacji inwestycji. 

 
1. Źródła finansowania inwestycji z zakresu  

infrastruktury technicznej. 
Źródła finansowania będą stanowić: środki pochodzące z 
budŜetu Miasta i Gminy (środki własne), środki 
pomocowe, partycypacja inwestorów w kosztach budowy. 
Będzie to realizowane za pomocą montaŜy finansowych, 
ogólnie przyjętej metody konstruowania budŜetu 
projektów. 
Warunkiem pozyskania środków pomocowych jest 
uzyskanie spójności celów strategicznych i realizujących 
je programów rozwojowych z Narodowym Planem 
Rozwoju. 

 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej dla terenu objętego planem miejscowym: 

I. Opracowanie wieloletniego planu finansowego 
zapewniającego realizację inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej dla terenu objętego planem, 
stanowiącego podstawę konstruowania budŜetów 
rocznych. 

II. Wynegocjowanie i zawarcie z partnerami 
publicznymi i prywatnymi umów na współfinansowanie 
zapisanych w wieloletnim planie finansowym 

przedsięwzięć będących podstawą budowy montaŜy 
finansowych niezbędnych do realizacji inwestycji. 

III. Zapewnienie finansowania programów lokalnych, w 
takim stopniu, aby gmina posiadała udział własny 
niezbędny do ubiegania się o środki pomocowe. 

IV. Wsparcie finansów gminy środkami zewnętrznymi 
(kredytami, poŜyczkami, dotacjami, emisją obligacji), w 
celu zapewnienia środków na szczególnie kosztowne w 
realizacji projekty, np. w zakresie infrastruktury 
technicznej i drogownictwa. 
 

2. Zasady prowadzenia polityki finansowej: 
I. Konstruowanie rocznych budŜetów odbywać się 

będzie w kontekście wieloletniej polityki finansowej gminy, 
nastawionej na realizację inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej dla terenu objętego planem. 

II. Źródła finansowe związane z korzyściami 
opracowanego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, które mają związek z bezpośrednim 
zaangaŜowaniem funduszy komunalnych przeznaczone 
zostaną w rozwój przestrzenny i infrastrukturalny (renty 
planistycznej, opłat adiacenckich itp.). Opłaty z tytułu renty 
planistycznej oraz opłaty adiacenckie winny być ściągane 
w kaŜdym przypadku. 
 

 
 
 

2298 

UCHWAŁA Nr XXXVII/336/06 

Rady Powiatu w Mr ągowie 

z dnia 6 wrze śnia 2006 r. 

 

w sprawie przyj ęcia regulaminów przyznawania stypendiów uczniom i s tudentom, na rok szkolny 2006/2007, ze 

środków uzyskanych z Europejskiego Funduszu Społeczneg o (Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego, Priorytet 2- Wyrównywanie Szans Edukacyj nych poprzez Programy Stypendialne). 

 

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku 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 oraz z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055) Rada Powiatu w Mrągowie 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Przyznanie Świadczeń uzaleŜnia się od uzyskania 

stosownych środków z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na program Wyrównywanie Szans 
Edukacyjnych poprzez programy stypendialne. 

 
§ 2. Uchwala się regulamin przyznawania stypendiów 

studentom, pochodzącym z obszarów zagroŜonych 
marginalizacją, w tym w szczególności obszarów wiejskich 
i restrukturyzacji przemysłów z terenu Powiatu 
Mrągowskiego, którzy natrafiają na bariery w  dostępie do 
kształcenia na poziomie wyŜszym z powodu trudnej 
sytuacji materialnej - stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 3. Uchwala się regulamin przyznawania stypendiów 

uczniom szkół prowadzonych przez Powiat w Mrągowie i 
niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o 
uprawnieniach szkół publicznych z terenu Powiatu 
Mrągowskiego, pochodzącym z rodzin znajdujących się w 

trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, 
podejmujących naukę lub uczących się w szkołach 
ponadgimnazjalnych, umoŜliwiających uzyskanie 
świadectwa dojrzałości (maturalnego) stanowiący 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 4. Ustala się sposób podziału otrzymanych środków 

finansowych  z EFS na stypendia  dla młodzieŜy, poprzez 
przekazanie ich poszczególnym szkołom, proporcjonalnie 
do ilości wniosków pozytywnie zaopiniowanych przez 
komisje stypendialne. 

 
§ 5. Ustala się, iŜ o podziale środków finansowych  

otrzymanych z EFS na stypendia dla studentów 
decydować będzie komisja stypendialna powołana przez 
Zarząd Powiatu w Mrągowie. 

 
§ 6. Wykonanie uchwały Powierza się Zarządowi 

Powiatu w Mrągowie. 
 

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

Przewodniczący Rady Powiatu 
Zdzisław Piaskowski 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXVII/336/2006 
Rady Powiatu Mrągowskiego 
z dnia 6 września 2006 r. 

 

 
 

REGULAMIN 
przyznawania stypendiów, finansowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operac yjnego 

Rozwoju Regionalnego  (ZPORR), na rok szkolny 2006/2 007 studentom maj ącym stałe zameldowanie na terenie 
Powiatu Mr ągowskiego znajduj ącym si ę w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów zmargin alizowanych, w tym w 

szczególno ści z obszarów wiejskich i restrukturyzacji przemysł ów. 
 

Regulamin określa zasady, warunki i tryb 
przyznawania oraz przekazywania stypendiów na 
wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w 
ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie 
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, 
finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz ze środków BudŜetu Państwa. 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1. Regulamin dotyczy studentów, którzy łącznie 
spełniają następujące kryteria: 
 
  a) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, 
 
  b) pochodzą z obszarów zmarginalizownych w Powiecie 

Mrągowskim, w tym w szczególności z obszarów 
wiejskich i restrukturyzacji przemysłów, 

 
  c) pobierają naukę w państwowych i niepaństwowych 

szkołach wyŜszych prowadzonych w systemie 
dziennym, wieczorowym, zaocznym i 
eksternistycznym. 

 
§ 2. 1. Za  studentów znajdujących się w trudnej 

sytuacji materialnej uznaje się studentów o dochodzie 
rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyŜszym, niŜ kwota 
uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych, 
zapisana w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 
2255, z późn. zm.), tj. nie wyŜszym niŜ 504 zł lub 583 zł, 
gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się 
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o 
umiarkowanym albo o znacznym stopniu 
niepełnosprawności z uwzględnieniem progu dochodu w 
przeliczeniu na osobę określonym dla danego 
województwa w Ramowym Planie Realizacji Działania 2.2. 
ZPORR dla danego województwa. 

 
2. Próg dla województwa warmińsko-mazurskiego z 

zachowaniem powyŜszego warunku jest ustalany 
corocznie przez Samorząd Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. 

 
§ 3. 1. Za  studentów pochodzących z obszarów 

zmarginalizowanych  w Powiecie Mrągowskim uznaje się 
studentów, którzy w dniu złoŜenia wniosku o stypendium 
byli zameldowani na obszarach zmarginalizowanych w 
Powiecie Mrągowskim oraz w okresie otrzymywania 

stypendium zamieszkują na obszarze zmarginalizowanym  
w Powiecie Mrągowskim. 

 
2. Za obszary zmarginalizowane uznaje się obszary 

wiejskie, o których mowa w pkt 3; miasta do 20 tys. 
mieszkańców nie wymienione w pkt 3; obszary 
podlegające restrukturyzacji; zdegradowane dzielnice 
miast i obszary powojskowe wyznaczone Lokalnym 
Programem Rewitalizacji. 

 
3. Za obszary wiejskie uznaje się tereny połoŜone 

poza granicami administracyjnymi miast; miasta do 5 tys. 
mieszkańców; miasta do 20 tys. mieszkańców, w których 
nie ma szkół ponadgimnazajalnych kończących się 
maturą. 

 
4. Obszarami podlegającymi restrukturyzacji w 

Województwie Warmińsko-Mazurskim są następujące 
powiaty: bartoszycki, działdowski, elbląski (grodzki), 
elbląski (ziemski), ełcki, gołdapski, iławski, kętrzyński, 
lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olecki, 
olsztyński (ziemski), ostródzki, piski, szczycieński. 
 

II. Formy i przeznaczenie stypendium 
 

§ 4. 1. Stypendia przekazuje się w formie finansowej 
na konto wskazane przez studenta. 

 
2. Stypendia mogą być przyznane wyłącznie na 

pokrycie kosztów: 
 
  a) zakwaterowania w bursie, akademiku lub na stancji, 
 
  b) posiłków w stołówce akademika, lub prowadzonej 

przez inny podmiot, 
 
  c) zakupu podręczników  i słowników do nauki w 

szkołach wyŜszych, 
 
  d) przejazdów do i ze szkoły wyŜszej środkami 

komunikacji zbiorowej, 
 
  e) czesnego za naukę w szkole wyŜszej, o której mowa w 

§ 1 lit. c) Regulaminu, 
 
  f) inne koszty wymagane obligatoryjnie przez uczelnie, 
 
  g) inne koszty określone  w obowiązującym aktualnym 

Uzupełnieniu ZPORR. 
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3. Deklarację o  celach na które ma być przeznaczone 
stypendium student określa we wniosku o przyznanie 
stypendium. 
 

III. Zasady i warunki przyznawania stypendium 
 

§ 5. 1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są 
studenci, o których mowa w § 1. 
 

2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających 
kryteria, określone w § 1, jest większa niŜ liczba 
stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w 
uzyskaniu stypendium mają w kolejności: 
 
  a) studenci o najniŜszych dochodach w rodzinie z 

zachowaniem warunku o dochodzie na osobę w 
rodzinie nie wyŜszym niŜ kwota uprawniająca do 
uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w ustawie o 
świadczeniach rodzinnych, o której mowa w § 2, 

 
  b) studenci zamieszkali w największej odległości od 

szkoły wyŜszej, w której pobierają naukę, 
 
  c) studenci o najwyŜszej średniej ocen z ostatniego roku 

akademickiego, 
 
  d) studenci nie powtarzający roku akademickiego, chyba  

Ŝe przyczyna powtarzania roku były problemy 
zdrowotne, 

 
  e) studenci poniŜej 40 roku  Ŝycia, 
 
  f) studenci stale zameldowani na obszarach 

zmarginalizowanych nie krócej niŜ jeden rok. 
 

3. Stypendia przyznawane są na czas trwania nauki w 
danym roku akademickim, nie dłuŜej niŜ  na 10 miesięcy. 
 

4. Stypendia przyznawane są pod warunkiem 
uzyskania przez Powiat Mrągowski środków finansowych 
na ten cel. 

 
5. Stypendia przyznaje się w kwocie określonej  w 

projekcie Powiatu Mrągowskiego „Pomoc stypendialna 
Powiatu Mrągowskiego studentom z obszarów  
zmarginalizowanych „finansowanego ze Środków 
Europejskiego Funduszu Strukturalnego w ramach 
Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego, studentom znajdującym się w 
trudnej sytuacji materialnej, z obszarów 
zmarginalizowanych, w tym w szczególności z obszarów 
wiejskich i restrukturyzacji przemysłów. 

 
6. Kwota, o której mowa w pkt 5 nie moŜe być wyŜsza 

niŜ 350 zł miesięcznie i niŜsza niŜ 100 zł miesięcznie. 
 

IV. Tryb i warunki rozpatrywania wniosków 
stypendialnych 

 
§ 6. 1. Wnioski o przyznanie stypendium składają 

studenci. 
 

2. Student ubiegający się o przyznanie stypendium 
składa wniosek do Zarządu Powiatu w Mrągowie w 
terminie 14 dni roboczych od dnia ukazania się ogłoszenia 
Zarządu Powiatu o naborze wniosków. Wzór wniosku 
stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 
3. Do wniosku naleŜy dołączyć: 

 

  a) oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej 
studenta według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 
Regulaminu, z podaniem dochodów rodziny za rok 
ubiegły, określonych zgodnie z definicją dochodu 
przyjętą w art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach 
rodzinnych na podstawie  dokumentów niezbędnych 
do ustalenia dochodu na osobę w rodzinie lub 
dochodu osoby uczącej się wynikających  z § 2 ust. 2 
pkt 5 Rozporządzenia MGPiPS z 2.06.05 w sprawie 
sposobu i trybu postępowania w sprawach o 
świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881), 

 
  b) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych 

dochodach (za rok ubiegły) wszystkich członków 
rodziny, prowadzących wspólne gospodarstwo 
domowe lub/i zaświadczenie z Urzędu Gminy o 
powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach 
przeliczeniowych, 

 
  c) zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o 

zameldowaniu studenta, 
 
  d) aktualne Zaświadczenie o statusie studenta i 

pobieranym stypendium (za rok ubiegły, jeŜeli było). 
 

§ 7. 1. Wnioski o przyznanie stypendiów, o których 
mowa w § 6 oceniane są przez  powiatową komisję 
stypendialną dla studentów. Do zadań komisji  naleŜy 
ocena poprawności pod względem formalnym złoŜonych 
wniosków oraz ustalenie listy rankingowej (kolejności 
osób) uprawnionych do otrzymania stypendium wg 
kryteriów, o których mowa w § 5 pkt 2. Ocena wniosków i 
ustalenie listy rankingowej powinno nastąpić nie później 
niŜ w ciągu 5 dni od dnia upływu terminu na składanie 
wniosków. 

 
2. Komisję na okres roku akademickiego, powołuje 

Zarząd Powiatu w Mrągowie. 
 
3. Komisja składa się z czterech członków. Na 

pierwszym posiedzeniu komisja wybiera spośród siebie 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. 

 
4. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
trzech członków komisji, w tym przewodniczącego lub 
wiceprzewodniczącego. 

 
5. Stypendia przyznaje Starosta Mrągowski zgodnie z 

listą rankingową, o której mowa w pkt 1 do wyczerpania 
środków finansowych otrzymanych  przez Powiat 
Mrągowski na stypendia dla studentów. Na decyzję 
Starosty słuŜy zaŜalenie do Zarządu Powiatu w Mrągowie 
w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym 
mowa w pkt 6. 

 
6. Starosta Mrągowski zawiadomi studentów o 

przyznaniu stypendium poprzez dostarczenie 
zawiadomienia według wzoru stanowiącego załącznik 
Nr 3 niniejszego Regulaminu. 
 

V. Przekazywanie i rozliczanie stypendium 
 

§ 8. 1. Stypendium przekazuje się na podstawie 
umowy zawartej pomiędzy Powiatem Mrągowskim a 
studentem. Wzór umowy przekazywania stypendium 
stanowi załącznik Nr 4 do Regulaminu. 

 
2. Stypendium przekazywane jest w formie określonej 

§ 4 pkt 1 na konto wskazane przez studenta w umowie, o 
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której mowa w pkt 1, w okresach miesięcznych, a rozlicza 
w formie pisemnego raportu nie później niŜ w ciągu trzech 
miesięcy po upływie okresu na który przyznano 
stypendium wg wzoru  raportu zamieszczonego na stronie 
internetowej Powiatu Mrągowskiego lub Powiatu 
Olsztyńskiego. 

 
3. Student zobowiązuje  się do wypełnienia i odesłania  

ankiety monitorującej wyniki Działania dostarczonej z 
Instytucji WdraŜającej po zakończeniu pobierania 
stypendium 
 

VI. Postanowienia ko ńcowe 
 

§ 9. 1. Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy 
stypendysta: 
 
  a) powtarza rok nauki, chyba Ŝe wynika to z przyczyn 

zdrowotnych, potwierdzonych przez szkołę wyŜszą, 
 
  b) przerwał naukę w szkole wyŜszej, 
 
  c) został skreślony z listy studentów, 
 
  d) przestał spełniać kryteria wymienione w § 1-3. 

 
2. O zaistnieniu okoliczności wymienionych w pkt 1 

stypendyści zobowiązani są zawiadomić Zarząd Powiatu 
w terminie 7 dni od dnia jej zaistnienia. 

 
3. W przypadkach przekazania stypendium po terminie 

wystąpienia zdarzeń wymienionych pkt 1, stypendyści 
zobowiązani są do zwrotu otrzymanych stypendiów na 
konto wskazane przez Zarząd Powiatu. 

 
4. Środki finansowe pozostające do dyspozycji 

Powiatu Mrągowskiego w wyniku sytuacji opisanej w pkt 1 
Starosta przeznacza na stypendium dla kolejnej osoby z 
listy rankingowej - pierwszej która nie otrzymała 
stypendium. 

 
§ 10. 1. Regulamin i zmiany do regulaminu uchwala 

Rada Powiatu w Mrągowie 
 
2. Regulamin wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, z tym ze jego postanowienia 
stosuje się z dniem uchwalenia przez Radę Powiatu w 
Mrągowie. 
 

 
 
 
 

 
 

 
Załącznik Nr 1  do regulaminu przyznawania stypendiów, 
na rok akademicki 2006/2007, finansowanych ze środków 
Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 
studentom mającym stałe zameldowanie na terenie Powiatu Mrągowskiego 
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów zmarginalizowanych, 
w tym w szczególności z obszarów wiejskich i restrukturyzacji przemysłów. 

 
 Wniosek o stypendium 

finansowane ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego 

Nazwisko  Miejscowość 
Imiona   
Imię ojca  Data 
Imię matki   
PESEL   

Informacja o szkole wy Ŝszej 
Nazwa i typ szkoły oraz 
kierunek 

 

W roku akademickim ............./............... jestem studentem roku ............... 

ulica  miejscowość  

kod pocztowy   -    województwo  

   

Adres stałego zameldowania studenta 
ulica  miejscowość  
kod pocztowy   -    województwo  
 
Proszę o przyznanie mi stypendium finansowanego ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w formie finansowej z przeznaczeniem na: 
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Rodzaj pomocy stypendialnej Deklaracja studenta Decyzja Starosty 

zakwaterowanie w bursie, akademiku lub na stancji   
posiłki w stołówce szkoły, akademika lub prowadzonej 
przez inny podmiot 

  

zakup podręczników do nauki w szkołach wyŜszych   
przejazdy do i ze szkoły środkami komunikacji publicznej   

czesne za naukę w szkole wyŜszej niepublicznej 
posiadającej uprawnienia szkoły publicznej 

  

pokrycie innych kosztów obligatoryjnie wymaganych 
przez uczelnię oraz inne koszty określone  w  aktualnie 
obowiązującym  UZPORR. 

  

 
 
 
 
Świadoma(-y) odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, Ŝe: 
 
 - moja rodzina, zgodnie z pkt II, ppkt 1 Załącznika Nr 1 do wniosku o stypendium, składa się z …….......……osób, 

pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, 
 - średni miesięczny dochód, zgodnie z pkt II, ppkt 2 Załącznika Nr 1 do wniosku o stypendium, na jedną osobę w 

mojej rodzinie wynosi …….............……......zł, 
słownie……………………………...................................................................................zł, 

 - odległość szkoły wyŜszej od miejsca stałego zameldowania wynosi ........................... [km], 
 - średnia moich ocen w ostatnim roku akademickim wyniosła .......................,,,,,,,,.......... 
 
 
………………………………… 
         podpis studenta 
 
 

Sprawdzono pod względem formalnym 
oraz 

 
zakwalifikowano / nie zakwalifikowano 

do przyznania stypendium finansowanego ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego 

 
..................................................... 

(miejscowość, dnia) 
 

Powiatowa Komisja Stypendialna dla Studentów 
Imiona i nazwiska                                                                 Podpisy 

 
1. .................................................................                   ................................................................. 
2. .................................................................                   ................................................................. 
 3. .................................................................                    ................................................................ 

                4. .................................................................                   ................................................................ 
5. ................................................................                    ................................................................ 

 
Przyznaje się stypendium w kwocie ...............zł na okres ...................... miesięcy 

 
Nie przyznaje się stypendium 

 
..................................................... 

(miejscowość, dnia) 
 
 

……………………………………… 
podpis i pieczęć Starosty 
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Załącznik Nr 2  
do Regulaminu - Załącznik Nr 1 do wniosku o stypendium, 
na rok akademicki 2006/2007, finansowane ze środków 
Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

 
Oświadczenie o dochodach rodziny, uzyskanych w roku 2 005 

za okres 1 stycznia - 31 grudnia  2005 r. 
 
I. Imię i nazwisko studenta ............................................................................PESEL.................................................................. 
 

1. Miejsce stałego zameldowania (dokładny adres)................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
2. Imiona i nazwiska rodziców ................................................................................................................................................ 

 
II. 1. Oświadczam, Ŝe moja rodzina składa si ę z niŜej wymienionych osób, pozostaj ących we wspólnym 
gospodarstwie domowym, jak nast ępuje: 
 

Lp. 
 Imię i nazwisko Data urodzenia Miejsce pracy - nauki Stopień pokrewieństwa 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

 
2. Źródła dochodu w rodzinie za ostatni rok kalendarzowy (poświadczone zaświadczeniem z właściwego Urzędu 

Skarbowego lub/i zaświadczeniem z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych): 
 

Lp. Rodzaj dochodu Kwota 
1 wynagrodzenie za pracę i zasiłek rodzinny  
2 emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne  
3 stałe zasiłki z pomocy społecznej  
4 dodatek mieszkaniowy  
5 alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego  
6 zasiłek dla bezrobotnych  
7 dochody z gospodarstwa rolnego  
8 dochody z działalności gospodarczej  
9 inne dochody:  

10 stypendia  
   
   
   
 DOCHÓD RAZEM  

 
Średni łączny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi................................................................................ zł, 
to jest miesięcznie ............................................................................... 
 
Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, Ŝe jest mi wiadome, Ŝe dokumenty na podstawie, których 
zadeklarowałem/am dochody jestem zobowiązany/a przechowywać przez okres 3 lat, a uprzedzony/a o odpowiedzialności 
karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w 
deklaracji. 
 
 

.................................................................... 
   (imię i nazwisko oraz  podpis studenta) 
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Załącznik Nr 3  do regulaminu przyznawania stypendiów, 
na rok akademicki  2006/2007, finansowanych ze środków 
Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 
studentom mającym stałe zameldowanie na terenie Powiatu Mrągowskiego 
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów zmarginalizowanych, 
w tym w szczególności z obszarów wiejskich i restrukturyzacji przemysłów. 

 
 

.................................................................. 
    (imię i nazwisko oraz adres studenta) 

 
Zawiadomienie o Przyznaniu Stypendium 

 
Starosta ................................................................................. niniejszym zawiadamia, Ŝe 
Pan/Pani........................................................................................................................ 
zamieszkały/a w............................................................................................................................................................................ 
decyzją Starosty z dnia ............................................................ otrzymał/otrzymała na rok akademicki stypendium w wysokości 
............................. zł / miesięcznie w formie finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów (niepotrzebne skreślić): 
 
  a) zakwaterowania w bursie, akademiku lub na stancji, 
  b) posiłków w stołówce szkoły, akademika lub prowadzonej przez inny podmiot, 
  c) zakupu podręczników do nauki w szkołach wyŜszych, 
  d) przejazdów do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, 
  e) czesnego za naukę w szkole wyŜszej niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, 
  f) innych, nie wymienionych powyŜej, obligatoryjnie wymaganych przez uczelnię. 
 

Stypendium to finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków BudŜetu Państwa w 
ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu 
Rozwoju Regionalnego. 
 
 
.......................................................      ............................................................... 
            /miejscowość, data/       /podpis i pieczęć Starosty/ 
 
 

 
 

Załącznik Nr 4  do regulaminu przyznawania stypendiów, 
na rok szkolny 2006/2007 finansowanych ze środków 
Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 
studentom mającym stałe zameldowanie na terenie Powiatu Mrągowskiego, 
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów zmarginalizowanych, 
w tym w szczególności z obszarów wiejskich i restrukturyzacji przemysłów. 

 
UMOWA PRZEKAZYWANIA STYPENDIUM W ROKU AKADEMICKIM ............./................ 

 
Zawarta w dniu................................................ pomiędzy Powiatem Mrągowskim, zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym 
przez Zarząd Powiatu w Mrągowie. w imieniu którego działają 
1. .............................................................................................. 
2. .............................................................................................. 
a......................................................................................................................................................, zwanym dalej stypendystą 

(imię i nazwisko studenta/studentki) 
zamieszkałym w........................................................................kod pocztowy ....................................... 
ulica..........................................................................................nr........................................................... 
 
W nawiązaniu do zawiadomienia o przyznaniu Panu/Pani ............................................................................................................ 

(imię i nazwisko) 
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zamieszkałemu /zamieszkałej w .................................................................................................................................................... 
(adres stałego zameldowania) 

stypendium finansowanego ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 
celu wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, zawiera się umowę treści następującej: 
 

§ 1. 1. Powiat Mrągowski. zobowiązuje się do wypłaty stypendium w wysokości  ............................ zł miesięcznie przez 
okres ........................... miesięcy w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów, 
finansowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), 
studentom mającym stałe zameldowanie na terenie Powiatu Mrągowskiego znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, z 
obszarów zmarginalizowanych, w tym w szczególności z obszarów wiejskich i restrukturyzacji przemysłów, stanowiącym 
załącznik do uchwały Nr ........................ z dnia Rady Powiatu w Mrągowie. 
 

§ 2. 1. Stypendium przekazywane będzie w formie finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: 
 
  a) zakwaterowania w bursie, akademiku lub na stancji, 
  b) posiłków w stołówce szkoły, akademika lub prowadzonej przez inny podmiot, 
  c) zakupu podręczników do nauki w szkołach wyŜszych, 
  d) przejazdów do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, 
  e) czesnego za naukę w szkole wyŜszej niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, 
  f) innych, nie wymienionych powyŜej, obligatoryjnie wymaganych przez uczelnię, 
  g) innych kosztów  określonych w obowiązującym aktualnym Uzupełnieniu  ZPORR. 
 

§ 3. Stypendium przekazywane będzie  na konto studenta  nr ..........................................................................., w okresach 
miesięcznych. 
 

§ 4. 1. Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy stypendysta: 
 
  a) powtarza rok nauki, chyba Ŝe wynika to z przyczyn zdrowotnych, potwierdzonych przez szkołę wyŜszą, 
  b) przerwał naukę w szkole wyŜszej, 
  c) został skreślony z listy studentów, 
  d) przestał spełniać kryteria wymienione w § 1-3. 
 

2. O zaistnieniu okoliczności wymienionych w pkt 1 stypendysta zobowiązuje się zawiadomić Zarząd Powiatu w Mrągowie 
w terminie 7 dni od dnia jej zaistnienia. 

 
3. W przypadkach przekazania stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych pkt 1, stypendysta 

zobowiązuje są do zwrotu otrzymanych  stypendiów na konto wskazane przez Zarząd Powiatu w Mrągowie. 
 
4. Ponadto stypendysta zobowiązuje się do rozliczenia stypendium nie później niŜ w ciągu trzech miesięcy po upływie 

okresu na który przyznano stypendium w formie pisemnego raportu sporządzonego wg wzoru  raportu zamieszczonego na 
stronie internetowej Powiatu Mrągowskiego lub Powiatu Olsztyńskiego pod rygorem zwrotu pobranego stypendium. 

 
5. Stypendysta zobowiązuje się do wypełnienia i odesłania ankiety monitorującej realizacje projektu, po skończeniu 

pobierania stypendium, przesłanej z Instytucji WdraŜającej. 
 
§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy. 
 
§ 6. Wszelkie spory na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Powiatu. 
 
§ 7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Powiat. 

 
 
......................................................     ................................................................................. 
(imię i nazwisko oraz podpis studenta)     (imiona i nazwiska oraz podpisy przedstawicieli powiatu) 
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Załącznik Nr 2  
do wniosku o przyznanie stypendium studentom, 
na rok szkolny 2006/2007 finansowane ze środków 
Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

 
I. WZÓR 

 
................................................................... 
................................................................... 
               (imię i nazwisko, adres) 
 
 
OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKIWANYM Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALN OŚCI OSÓB ROZLICZAJ ĄCYCH SIĘ 
NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW 

OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE. 
 

Oświadczam, Ŝe w roku kalendarzowym 2005 uzyskałam/em dochód z działalności opodatkowanej w formie: 
(zakreślić odpowiedni kwadrat) 

ryczałtu ewidencjonowanego 
 

karty podatkowej 
 

1. Dochód po odliczeniu kwot z pozycji 2-4 wyniósł                              .............. .................zł..................gr. 
2. NaleŜne składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły                       ............ .................zł..................gr. 
3. NaleŜne składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły                      ............. .................zł..................gr. 
4. NaleŜny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł                        ............... .................zł..................gr. 

 
 
Mrągowo, ..............................2006 r.    ............................................................................. 

        (podpis osoby składającej oświadczenie) 
 
 

Pouczenie 
 

Dochód deklarowany w oświadczeniu nie moŜe być niŜszy od kwoty odpowiadającej sześciokrotności sumy naleŜnego 
zryczałtowanego podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych). 

 
W przypadku osób rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego osoba ubiegająca się o stypendium naleŜny 

ryczałt dokumentuje zaświadczeniem z urzędu skarbowego  o wysokości naleŜnego ryczałtu w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres otrzymania stypendium. 

 
W przypadku osób rozliczających się w formie karty podatkowej osoba ubiegająca się o stypendium wysokość podatku 

dokumentuje decyzją lub decyzjami z urzędu skarbowego o wysokości karty podatkowej w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres otrzymania stypendium. Wysokość karty podatkowej pomniejszona o wysokość składek na 
ubezpieczenie zdrowotne odliczanych od podatku stanowi podatek naleŜny. 
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Załącznik Nr 3  
do wniosku o przyznanie stypendium studentom, 
na rok szkolny 2006/2007 finansowane ze środków 
Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

 
II. WZÓR 

................................................................... 

................................................................... 
                (imię i nazwisko, adres) 
 
 

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NIEPODLEGAJ ĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM 
 
 
Oświadczam, Ŝe w roku kalendarzowym 2005 uzyskałam/em dochód w wysokości  ............................. zł ............. gr. z tytułu: 
 

1. ......................................................... 
 
2. ......................................................... 
 
3. ......................................................... 
 
4. ......................................................... 

 
 
Mrągowo, ..............................2006 r.    ............................................................................. 

       (podpis osoby składającej oświadczenie) 
 

WaŜne! 
 

Oświadczenie obejmuje następujące dochody w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 3 
pkt l lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych): 

 
1. Dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego  potwierdzone zaświadczeniem o wielkości posiadanego gospodarstwa 

rolnego. 
2. Alimenty na dzieci - decyzja sądu o przyznaniu alimentów. 
3. Stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie wyŜszym oraz w przepisach o stopniach naukowych i 

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a takŜe inne stypendia przyznawane uczniom lub studentom, np.: 
  a) naukowe, 
  b) socjalne, 
  c) szkolne, oraz 
  d) stypendia z Agencji Nieruchomości Rolnej, 
  e) stypendia realizowane w ramach ZPORR, dz. 2.2 Priorytet II „Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieŜy 

wiejskiej". 
 

4. Renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. 
5. Renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o 

zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. 
6. Świadczenia pienięŜne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pienięŜnym i 

uprawnieniach przysługujących Ŝołnierzom zastępczej słuŜby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, 
kamieniołomach, zakładach rud uranu  i batalionach budowlanych. 

7. Dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz 
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. 

8. Świadczenie pienięŜne określone w przepisach o świadczeniu pienięŜnym przysługującym osobom deportowanym do 
pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich. 

9. Emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań w latach 1939-1945 lub 
eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów. 

10. Renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz 
członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach 
w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy. 
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11. Zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie 
ubezpieczeń społecznych. 

12. Środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji 
międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na 
podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, 
właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym równieŜ w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za 
pośrednictwem podmiotu upowaŜnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym 
słuŜyć ma ta pomoc. 

13. NaleŜności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości 
diet z tytułu podróŜy słuŜbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub 
samorządowych jednostkach sfery budŜetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. 
Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). 

14. NaleŜności pienięŜne wypłacone policjantom,  Ŝołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i 
jednostek policyjnych uŜytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo 
państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieŜenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a takŜe naleŜności pienięŜne 
wypłacone Ŝołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych 
organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych. 

15. NaleŜności pienięŜne ze stosunku słuŜbowego otrzymywane w czasie słuŜby kandydackiej przez funkcjonariuszy 
Policji, Państwowej StraŜy PoŜarnej, StraŜy Granicznej, Biura Ochrony Rządu obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały 
dochód. 

16. Dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej. 
17. Kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące 

czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich. 
18. NaleŜności pienięŜne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych połoŜonych na 

terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyŜywienia tych 
osób. 

19. Dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, 
poz. 1112, z późn. zm.). 

20. Dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy 
ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych. 

21. Ekwiwalenty pienięŜne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i 
prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe". 

22. Ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla 
kamiennego w latach 2003 – 2006. 

23. Ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla 
kamiennego w latach 2003 - 2006, świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora. 

24. Dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej 
Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. 

25. Renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących  z Sekcji Gwarancji 
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. 

26. Zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłuŜników alimentacyjnych oraz zaliczkę alimentacyjną. 
 
 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXVII/336/2006 
Rady Powiatu Mrągowskiego 
z dnia 6 września 2006 r. 

 
 

REGULAMIN 
przyznawania stypendiów, finansowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operac yjnego 
Rozwoju Regionalnego (ZPORR), na rok szkolny 2006/20 07 uczniom pochodz ącym z rodzin znajduj ących si ę w 

trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich,  podejmuj ącym nauk ę lub ucz ących si ę w szkołach 
ponadgimnazjalnych, w których nauka ko ńczy si ę matur ą, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Mr ągowski.  

 
Regulamin określa zasady, warunki i tryb 

przyznawania oraz przekazywania stypendiów na 
wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w 
ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie 
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, 
finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz ze środków BudŜetu Państwa. 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Regulamin dotyczy uczniów, którzy łącznie 

spełniają następujące kryteria: 
 
  a) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej, 
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  b) pochodzą z obszarów wiejskich, 
  c) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach 

ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem 
dojrzałości (maturą), prowadzonych lub dotowanych 
przez Powiat Mrągowski, 

z wyłączeniem  szkół dla dorosłych w rozumieniu ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 
r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.). 
 

§ 2. 1. Za  uczniów pochodzących z rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej uznaje się 
uczniów o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie 
wyŜszym, niŜ kwota uprawniająca do uzyskania 
świadczeń rodzinnych, zapisana w ustawie z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.), tj. nie wyŜszym niŜ 
504 zł lub 583 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko 
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 
niepełnosprawności z uwzględnieniem progu dochodu w 
przeliczeniu na osobę określonym dla danego 
województwa w Ramowym Planie Realizacji Działania 2.2. 
ZPORR dla danego województwa. 

 
2. Próg dla województwa warmińsko-mazurskiego z 

zachowaniem powyŜszego warunku jest ustalany 
corocznie przez Samorząd Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. 

 
§ 3. Za uczniów pochodzących z obszarów wiejskich 

uznaje się uczniów, których rodzice lub opiekunowie 
prawni co najmniej przez rok  w okresie poprzedzającym 
złoŜenie wniosku o stypendium byli zameldowani na 
obszarach wiejskich tj. na obszarach połoŜonych poza 
granicami administracyjnymi miast; w miastach do 5 tys. 
mieszkańców; a takŜe w miastach do 20 tys. 
mieszkańców, w których nie ma szkół 
ponadgimnazajalnych publicznych, kończących się maturą 
oraz w okresie otrzymywania stypendium przez ucznia 
zamieszkują na obszarze wiejskim. 
 

II. Formy i przeznaczenie stypendium 
 

§ 4. 1. Stypendia przyznaje  się  w formie: 
 
  a) opłacania całości lub części poniesionych kosztów 

związanych z pobieraniem nauki przez ucznia, 
 
  b) opłacania przez szkołę całości lub części opłat 

związanych z pobieraniem nauki przez ucznia. 
 
  c) finansowej, tj. wypłaty transzy stypendium w ramach 

ogólnej kwoty stypendium przyznanej danemu 
uczniowi. Wypłata kolejnej transzy będzie moŜliwa po 
przedstawieniu przez dyrekcję szkoły zaświadczenia o 
uczestnictwie stypendysty w zajęciach szkolnych. W 
przypadku nieuczestniczenia stypendysty w zajęciach 
szkolnych (w ilości przekraczającej 30% miesięcznego 
obowiązkowego wymiaru godzin lekcyjnych), wypłata 
stypendium nie będzie kontynuowana, a kwota 
stypendium przyznana danemu uczniowi 
pomniejszona o wypłaconą transzę zostanie 
przyznana kolejnej osobie z listy rezerwowej 
(utworzonej przez  Beneficjenta w momencie naboru 
uczestników projektu). 

 
2. Stypendia mogą być przyznane wyłącznie na 

pokrycie kosztów związanych  z pobieraniem nauki: 
 
  a) zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji, 

  b) posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej 
przez inny podmiot, zakupu kanapek lub innych 
artykułów spoŜywczych w sklepiku szkolnym, 

  c) zakupu podręczników do nauki w szkołach 
ponadgimnazjalnych, zakupu ksiąŜek słuŜących do 
nauki w szkołach ponadgimnazjalnychj tj. 
encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, słowniki, 
lektury szkolne itp., 

  d) przejazdów do i ze szkoły środkami komunikacji 
zbiorowej, a  w sytuacji gdy uczeń nie ma moŜliwości 
skorzystania ze środków komunikacji zbiorowej, 
wydatków poniesionych na paliwo za przejazd do  i ze 
szkoły samochodem osobowym, w wysokości 
odpowiadającej maksymalnie cenie biletu na 
przejechanej trasie, 

  e) czesnego za naukę w szkole ponadgimnazjalnej 
niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły 
publicznej, 

  f) zakupu obuwia i stroju sportowego wymaganego na 
lekcjach wychowania fizycznego, 

  g) obowiązkowego ubezpieczenia, 
  h) zakupu materiałów piśmienniczych w szkołach 

technicznych, 
  i) zakupu materiałów wymaganych przez szkołę o profilu 

artystycznym np. dłut, pędzli, sztalug, instrumentów 
muzycznych, futerałów na te instrumenty, 

  j) zakupu materiałów niezbędnych do wykonania pracy 
dyplomowej, 

  k) opłaty za dyplom, 
  l) kursu prawa jazdy, jeŜeli jest on obligatoryjnie 

wymagany przez szkołę, 
  m) zakupu plecaków przyborów szkolnych, zeszytów 

notesów piórników, kalkulatorów, 
  n) inne  koszty obligatoryjnie wymagane przez szkołę 

określone zarządzeniem dyrektora szkoły, 
  o) inne koszty określone w obowiązującym aktualnym 

Uzupełnieniu ZPORR. 
 

Koszty współfinansowania wynikają  z celów projektu. 
 
2. Deklarację o preferowanej formie i celach na które 

ma być przeznaczone stypendium uczeń określa we 
wniosku o przyznanie stypendium. 
 

III. Zasady i warunki przyznawania stypendium 
 

§ 5. 1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są 
uczniowie, o których mowa w § 1. 
 

2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających 
kryteria, określone w § 1, jest większa niŜ liczba 
stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w 
uzyskaniu stypendium mają w kolejności: 
 
  a) uczniowie o najniŜszych dochodach w rodzinie z 

zachowaniem warunku o dochodzie na osobę w 
rodzinie nie wyŜszym niŜ kwota uprawniająca do 
uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w ustawie o 
świadczeniach rodzinnych, o której mowa w § 2, 

  b) uczniowie nie powtarzający roku szkolnego, chyba Ŝe 
przyczyna powtarzania roku szkolnego były problemy 
zdrowotne, 

  c) uczniowie stale zameldowani na obszarach wiejskich 
nie krócej niŜ jeden rok, 

  d) uczniowie zamieszkali w największej odległości od 
szkoły, 

  e) uczniowie o najwyŜszej średniej ocen z ostatniego 
roku szkolnego. 
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3. Stypendia przyznawane są na czas trwania nauki w 
danym roku szkolonym, nie dłuŜej niŜ na 10 miesięcy. 

 
4. Stypendia przyznawane są pod warunkiem 

uzyskania przez Powiat Mrągowski środków finansowych 
na ten cel. 

 
5. Stypendia przyznaje się w kwocie określonej  przez 

Zarząd Powiatu oraz określonej  w  projekcie: „Pomoc 
stypendialna Powiatu Mrągowskiego uczniom szkół 
ponagimnazjalnych z obszarów wiejskich” na rok 
2006/2007. 

 
6. Kwota, o której mowa w pkt 5 nie moŜe być wyŜsza 

niŜ 250 zł miesięcznie i niŜsza niŜ 100 zł miesięcznie. 
 

IV. Tryb i warunki rozpatrywania wniosków 
stypendialnych 

 
§ 6. 1. Wnioski o przyznanie stypendium składają 

uczniowie. W przypadku uczniów niepełnoletnich 
wymagana jest akceptacja wniosku przez  rodzica lub 
opiekuna prawnego. 

 
2. Uczeń ubiegający się o przyznanie stypendium 

składa wniosek w szkole, w której pobiera naukę, w 
terminie 10 dni od dnia ukazania się ogłoszenia dyrektora 
szkoły o naborze wniosków, uzgodnionym z Zarządem 
Powiatu w Mrągowie. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 
1 do niniejszego regulaminu. 

 
3. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium 

jest: 
 
3.1. złoŜenie w szkole wniosku o przyznanie 

stypendium, w wyznaczonym terminie. 
 
3.2. dołączenie do wniosku  wymaganych 

załączników. 
 
  a) oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia 

według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 
Regulaminu, z podaniem  dochodów rodziny za rok 
ubiegły, określonych zgodnie  z definicją dochodu 
przyjętą w art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach 
rodzinnych na podstawie  dokumentów niezbędnych 
do ustalenia dochodu na osobę w rodzinie lub 
dochodu osoby uczącej się wynikających  z § 2 ust. 2 
pkt 5 i 6 Rozporządzenia MGPiPS z 2.06.2005 w 
sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o 
świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881), 

 
  b) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych 

dochodach (za rok ubiegły) wszystkich członków 
rodziny, prowadzących wspólne gospodarstwo 
domowe lub/i zaświadczenie z Urzędu Gminy o 
powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach 
przeliczeniowych, 

 
  c) zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o 

zameldowaniu rodziców lub opiekunów prawnych 
ucznia, albo ucznia (poświadczenie o stałym 
zameldowaniu w miejscu zamieszkania), 

 
  d) innych dokumentów niezbędnych do określenia 

dochodu rodziny wynikających z rozporządzenia 
Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w 
sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o 
świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r. Nr 105, poz. 

881 z zm.), których wykaz stanowi załącznik Nr 5 do 
Regulaminu. 

 
4. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. 

 
§ 7. 1. Wnioski o przyznanie stypendiów, o których 

mowa w § 6 oceniane są przez szkolną komisję 
stypendialną. Do zadań komisji  naleŜy ocena 
poprawności pod względem formalnym złoŜonych 
wniosków oraz ustalenie listy rankingowej (kolejności 
osób) uprawnionych do otrzymania stypendium wg 
kryteriów, o których mowa w § 5 pkt 2. Ocena wniosków i 
ustalenie listy rankingowej powinno nastąpić nie później 
niŜ w ciągu 5 dni od dnia upływu terminu na składanie 
wniosków. 

 
2. Komisję na okres roku szkolnego, powołuje dyrektor 

szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 
 
3. Komisja składa się z pięciu członków. Na pierwszym 

posiedzeniu komisja wybiera spośród siebie 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. 

 
4. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
trzech członków komisji, w tym przewodniczącego lub 
wiceprzewodniczącego. 

 
5. Stypendia przyznaje dyrektor szkoły zgodnie z listą 

rankingową, o której mowa w pkt 1 do wyczerpania 
środków finansowych przyznanych szkole przez Zarząd 
Powiatu w Mrągowie. Na decyzję dyrektora szkoły słuŜy 
zaŜalenie do Zarządu Powiatu w Mrągowie w ciągu 7 dni 
od dnia otrzymania zawiadomienia, o nie przyznanym 
stypendium. 
 

6. Dyrektor szkoły zawiadomi rodziców lub opiekunów 
prawnych ucznia o przyznaniu stypendium poprzez 
dostarczenie zawiadomienia według wzoru stanowiącego 
załącznik Nr 3 niniejszego Regulaminu. 
 

V. Przekazywanie i rozliczanie stypendium 
 

§ 8. 1. Stypendium przekazuje się na podstawie 
umowy zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a rodzicami 
lub opiekunami prawnymi ucznia lub pomiędzy dyrektorem 
szkoły a pełnoletnim uczniem. Wzór umowy 
przekazywania stypendium stanowi załącznik Nr 4 do 
Regulaminu. 

 
3. Stypendium przekazuje się rodzicom lub opiekunom 

prawnym ucznia lub za ich zgodą, zawartą w umowie, o 
której mowa w pkt 1 - uczniowi. 

 
4. Stypendia przekazuje się natychmiast po 

otrzymaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego. 
Przekazanie stypendiów w kolejnym okresie 
rozliczeniowym moŜe nastąpić po przedstawieniu przez 
dyrekcję szkoły zaświadczenia o uczestnictwie ucznia w 
zajęciach szkolnych. Dopuszcza się składanie zbiorczego 
zaświadczenia dla wszystkich uczniów objętych 
programem stypendialnym. 

 
5. Stypendysta zobowiązany jest  w terminie do 30 

czerwca 2007 r. do: 
- złoŜenia pisemnego oświadczenia o wykorzystaniu 

przyznanego stypendium na cele związane z 
pobieraniem nauki, zgodnie z deklaracją określoną i 
złoŜoną we wniosku o przyznanie stypendium - 
jednorazowo za cały rok szkolny. 
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6. Uczeń (stypendysta) zobowiązuje się do 
wypełnienia i odesłania ankiety monitorującej wyniki 
projektu dostarczonej z Instytucji WdraŜającej po 
zakończeniu pobierania stypendium. 
 

VI. Postanowienia ko ńcowe 
 

§ 9. 1. Przekazywania stypendium zaprzestaje się, gdy 
stypendysta: 
 
  a) powtarza rok nauki, chyba Ŝe wynika to z przyczyn 

zdrowotnych, potwierdzonych przez szkołę, 
  b) przerwał naukę w szkole, 
  c) został skreślony z listy uczniów, 
  d) przestał spełniać kryteria wymienione w § 1, 
  e) Nie uczestniczył w zajęciach szkolnych, w ilości 

przekraczającej 30 % miesięcznego obowiązkowego 
wymiaru godzin lekcyjnych. 

 
2. O zaistnieniu okoliczności wymienionych w pkt 1 lit. 

d rodzice lub opiekunowie prawni lub pełnoletni 
stypendyści zobowiązani są zawiadomić dyrektora szkoły  
w terminie 7 dni. 

 
3. W przypadkach przekazania stypendium po terminie 

wystąpienia zdarzeń wymienionych pkt 1, rodzice lub 
opiekunowie prawni lub pełnoletni stypendyści  
zobowiązani są do zwrotu otrzymanych rat stypendium na 
konto wskazane przez szkołę. 

 
4. Środki finansowe pozostające do dyspozycji szkoły 

w wyniku sytuacji opisanej w pkt 1 dyrektor szkoły 
przeznacza na stypendium dla kolejnej osoby z listy 
rankingowej - pierwszej która nie otrzymała stypendium. 
 

§ 10. 1. Regulamin i zmiany do regulaminu uchwala 
Rada Powiatu w Mrągowie. 
 

2. Regulamin wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, z tym Ŝe jego postanowienia 
stosuje się z dniem uchwalenia przez Radę Powiatu w 
Mrągowie. 
 

 

 
 

Załącznik Nr 1  do regulaminu przyznawania stypendiów, 
na rok szkolny 2006/2007 finansowanych ze środków 
Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 
uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 
z obszarów wiejskich, podejmującym naukę lub uczących się 
w szkołach ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się maturą, 
prowadzonych lub dotowanych przez  Powiat Mrągowski. 

 
 

 Wniosek o stypendium 
finansowane ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego 
Nazwisko  Miejscowość 
Imiona   
Imię ojca  Data 
Imię matki   
PESEL   

Informacja o szkole ponadgimnazjalnej 
Nazwa i typ szkoły  
W roku szkolnym ............./............... jest uczniem klasy ...............  

ulica  miejscowość  

kod pocztowy   -    województwo  

   

Adres stałego zameldowania rodziców lub opiekunów p rawnych ucznia w okresie ostatnich dwóch lat 
ulica  miejscowość  
kod pocztowy   -    województwo  
 
Proszę o przyznanie mi stypendium finansowanego ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego w formie finansowej: 
z przeznaczeniem na: 

Deklaracja ucznia 

Rodzaj pomocy stypendialnej Opłacanie 
poniesionych 

kosztów 

opłacenie przez 
szkołę 

Decyzja Dyrektora Szkoły 

zakwaterowanie w bursie, internacie lub na 
stancji 
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posiłki w stołówce szkoły, internatu lub 
prowadzonej przez inny podmiot 

   

zakup podręczników do nauki w szkołach 
ponadgimnazjalnych 

   

przejazdy do i ze szkoły środkami komunikacji 
zbiorowej 

   

czesne za naukę w szkole ponadgimnazjalnej 
niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły 
publicznej 

   

obuwie i strój sportowy wymagany na lekcjach 
wychowania fizycznego 

   

obowiązkowe ubezpieczenie    

materiały piśmiennicze (wymagane w szkołach 
technicznych) 

   

materiały wymagane przez szkołę o profilu 
artystycznym (np. dłuta, pędzle, sztalugi, 
instrumenty muzyczne, futerały na te 
instrumenty) 

   

materiały niezbędne do wykonania pracy 
dyplomowej 

   

opłata za dyplom    
 
 
Świadoma(-y) odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, Ŝe: 
 
 - moja rodzina, zgodnie z pkt II, ppkt 1 Załącznika Nr 1 do wniosku o stypendium,  składa się z ……..............……osób, 

pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, 
 - średni miesięczny dochód, zgodnie z pkt II, ppkt 2 Załącznika Nr 1 do wniosku o stypendium, na jedną osobę w mojej 

rodzinie wynosi ……............................…….zł, słownie……………………………………............................................ 
    ...................................................................................zł 
 - odległość Szkoły od miejsca stałego zameldowania moich rodziców / opiekunów prawnych wynosi ....................... [km] 
 - średnia moich ocen w ostatnim roku szkolnym wyniosła .............................................................................................. 
 
 
…………………………………                                                 ............................................................................................ 
                   podpis ucznia                                                                    akceptujący podpis jednego z rodziców lub opiekunów prawnych 
 
 

Sprawdzono pod względem formalnym 
oraz 

 
zakwalifikowano / nie zakwalifikowano 

do przyznania stypendium finansowanego ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego 

 
..................................................... 

(miejscowość, dnia) 
 

Szkolna Komisja Stypendialna 
Imiona i nazwiska                                                                 Podpisy 

 
1. .................................................................                  ................................................................. 
2. .................................................................                  ................................................................. 
3. .................................................................                 .................................................................. 
4. .................................................................                  ................................................................. 
5. .................................................................                  ................................................................. 

 
Przyznaje się stypendium w kwocie ...............zł na okres ...................... miesięcy 

 
Nie przyznaje się stypendium 

 
..................................................... 

(miejscowość, dnia) 
 

……………………………………… 
podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły 
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Załącznik Nr 2 
do Regulaminu - Załącznik Nr 1 do wniosku o stypendium, 
na rok szkolny 2006/2007 finansowane ze środków 
Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

 
Oświadczenie o dochodach rodziny, uzyskanych w roku 2 005 

za okres 1 stycznia - 31 grudnia  2005 r. 
 
I. Imię i nazwisko ucznia/uczennicy ...............................................................................PESEL.................................................. 
 

1. Miejsce stałego zameldowania (dokładny adres).................................................................................................................. 
2. Imiona i nazwiska rodziców .................................................................................................................................................. 

 
II. 1. Oświadczam, Ŝe moja rodzina składa si ę z niŜej wymienionych osób, pozostaj ących we wspólnym 
gospodarstwie domowym, jak nast ępuje: 
 

Lp. 
 Imię i nazwisko Data urodzenia Miejsce pracy  -  nauki Stopień pokrewieństwa 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

 
2. Źródła dochodu w rodzinie za ostatni rok kalendarzowy (poświadczone zaświadczeniem z właściwego Urzędu 

Skarbowego lub/i zaświadczeniem z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych): 
 

Lp. Rodzaj dochodu Kwota 
1 wynagrodzenie za pracę i zasiłek rodzinny  
2 emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne  
3 stałe zasiłki z pomocy społecznej  
4 dodatek mieszkaniowy  
5 alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego  
6 zasiłek dla bezrobotnych  
7 dochody z gospodarstwa rolnego  
8 dochody z działalności gospodarczej  
9 inne dochody:  
   
   
   
   
 DOCHÓD RAZEM  

 
Średni łączny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi................................................................................. zł, 
to jest miesięcznie ...................... 
 
Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, Ŝe jest mi wiadome, Ŝe dokumenty na podstawie, których 
zadeklarowałem/am dochody jestem zobowiązany/a przechowywać przez okres 3 lat, a uprzedzony/a o odpowiedzialności 
karnej z art. 233 §1 kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w 
deklaracji. 
 

.................................................................................... 
(imię i nazwisko oraz podpis ucznia pełnoletniego lub podpis 
jednego z rodziców lub opiekunów prawnych) 
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Załącznik Nr 3  do regulaminu przyznawania stypendiów, 
na rok szkolny 2006/2007, finansowanych ze środków 
Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 
uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 
z obszarów wiejskich, podejmującym naukę lub uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, 
w których nauka kończy się maturą, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Mrągowski. 

 
 

................................................................. 
           (imię i nazwisko oraz adres) 

 
Zawiadomienie o Przyznaniu Stypendium 

 
Dyrektor Szkoły............................................................................................................................................................................ 
niniejszym zawiadamia, Ŝe uczeń/uczennica............................................................................................................................... 
zamieszkały/a w........................................................................................................................................................................... 
decyzją Dyrektora Szkoły z dnia ................................... otrzymał/otrzymała na rok szkolny 2006/2007stypendium w wysokości 
.......................................... zł / miesięcznie w formie finansowej: 
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów  (niepotrzebne skreślić): 
 
  a) zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji, 
  b) posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot, 
  c) zakupu podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, 
  d) przejazdów do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, 
  e) czesnego za naukę w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, 
  f) zakupu obuwia i stroju sportowego wymaganego na lekcjach wychowania fizycznego, 
  g) obowiązkowego ubezpieczenia, 
  h) zakupu materiałów piśmienniczych w szkołach technicznych, 
  i) zakupu materiałów wymaganych przez szkołę o profilu artystycznym np. dłut, pędzli, sztalug, instrumentów muzycznych, 

futerałów na te instrumenty, 
  j) zakupu materiałów niezbędnych do wykonania pracy dyplomowej, 
  k) opłaty za dyplom, 
  l) kursu prawa jazdy, jeŜeli jest on obligatoryjnie wymagany przez szkołę, 
  m) zakupu plecaków przyborów szkolnych, zeszytów notesów piórników, kalkulatorów, 
  n) inne  koszty obligatoryjnie wymagane przez  szkołę określone zarządzeniem dyrektora szkoły, 
  o) inne koszty określone w obowiązującym aktualnym Uzupełnieniu ZPORR. 
 

Stypendium to finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków BudŜetu Państwa w 
ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu 
Rozwoju Regionalnego. 
 
 
.......................................................      .................................................................... 
              /miejscowość, data/          /podpis dyrektora szkoły/ 
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Załącznik Nr 4  do regulaminu przyznawania stypendiów, 
na rok szkolny 2006/2007, finansowanych ze środków 
Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), 
uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 
z obszarów wiejskich, podejmującym naukę lub uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, 
w których nauka kończy się maturą, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Mrągowski. 

 
UMOWA PRZEKAZYWANIA STYPENDIUM W ROKU SZKOLNYM ............./................ 

 
Zawarta w dniu......................................................pomiędzy 
........................................................................................................................................................................................................ 

(nazwa szkoły) 
w...................................... kod pocztowy................................. ulica .................................................................... nr ...................., 
zwana dalej „Szkołą”, reprezentowana przez Dyrektora ................................................................................................................ 
a...................................................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko pełnoletniego ucznia lub rodzica albo opiekuna prawnego) 
zamieszkałym w.....................................................................................kod pocztowy ............................ 
ulica.............................................................................................nr.......................................................... 
 
W nawiązaniu do zawiadomienia o przyznaniu uczniowi/ uczennicy ............................................................................................. 

(imię i nazwisko) 
zamieszkałemu /zamieszkałej w .................................................................................................................................................... 

(adres stałego zameldowania) 
stypendium finansowanego ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 
celu wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, zawiera się umowę treści następującej: 
 

§ 1. 1. Szkoła zobowiązuje się do wypłaty stypendium w wysokości ..................................... zł miesięcznie przez okres 
.............................. miesięcy  w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów, finansowanych 
ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), uczniom 
pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, podejmującym naukę lub 
uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się maturą, prowadzonych lub dotowanych przez 
Powiat Mrągowski, stanowiącym załącznik do uchwały Nr                  z dnia                Rady Powiatu w Mrągowie. 
 

§ 2. 1. Stypendium przekazywane będzie w formie finansowej. 
 
2. Stypendium przekazywane wyłącznie na pokrycie następujących kosztów (niepotrzebne skreślić): 

 
  a) zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji, 
  b) posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot, zakupu kanapek lub innych  artykułów 

spoŜywczych w  sklepiku szkolnym, 
  c) zakupu podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, zakupu ksiąŜek słuŜących do nauki w szkołach 

ponadgimnazjalnych tj. encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, słowniki, lektury szkolne itp., 
  d) przejazdów do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, a w sytuacji gdy uczeń nie ma moŜliwości skorzystania ze 

środków komunikacji zbiorowej, wydatków poniesionych na paliwo za przejazd do i  ze szkoły samochodem osobowym, w  
wysokości odpowiadającej maksymalnie cenie biletu na przejechanej trasie, 

  e) czesnego za naukę w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, 
  f) zakupu obuwia i stroju sportowego wymaganego na lekcjach wychowania fizycznego, 
  g) obowiązkowego ubezpieczenia, 
  h) zakupu materiałów piśmienniczych w szkołach technicznych, 
  i) zakupu materiałów wymaganych przez szkołę o profilu artystycznym np. dłut, pędzli, sztalug, instrumentów muzycznych, 

futerałów na te instrumenty, 
  j) zakupu materiałów niezbędnych do wykonania pracy dyplomowej, 
  k) opłaty za dyplom, 
  l) kursu prawa jazdy, jeŜeli jest on obligatoryjnie wymagany przez szkołę, 
  m) zakupu plecaków przyborów szkolnych, zeszytów notesów piórników, kalkulatorów, 
  n) inne koszty obligatoryjnie wymagane przez  szkołę określone zarządzeniem dyrektora szkoły, 
  o) inne koszty określone w obowiązującym aktualnym Uzupełnieniu ZPORR. 
 

§ 3. 1. Transza stypendium  przyznana w formie finansowej, przekazywana będzie rodzicom/ opiekunom prawnym/ lub za 
ich zgodą wyraŜoną w niniejszej umowie - uczniowi. 
 

2. Rodzice/opiekunowie prawni niniejszym wyraŜają zgodę/ nie wyraŜają zgody (niepotrzebne skreślić) na przekazywanie 
zaliczkowej  części stypendium uczniowi. 
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§ 4. 1. Stypendia przekazywane są natychmiast po otrzymaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego, z tym, Ŝe 
przekazanie stypendiów w kolejnym okresie rozliczeniowym będzie mogło nastąpić po przedstawieniu przez dyrekcję szkoły 
zaświadczenia o uczestnictwie ucznia w zajęciach szkolnych. Dopuszcza się składanie zbiorczego zaświadczenia dla 
wszystkich uczniów objętych programem stypendialnym. 

 
2. Stypendysta zobowiązany jest do przedstawienia do dnia 30 czerwca 2007 r.: 

- pisemnego oświadczenia o wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne. 
 

§ 5. 1. Szkoła zaprzestanie przekazywania stypendium, gdy stypendysta: 
  1) powtarza rok nauki, chyba, Ŝe wynika to z przyczyn zdrowotnych, potwierdzonych przez szkołę, 
  2) przerwał naukę w szkole, 
  3) został skreślony z listy uczniów, 
  4) przestał spełniać kryteria kwalifikujące do otrzymania stypendium określone w regulaminie, o którym mowa w § 1 umowy, 
  5) Nie uczestniczył w zajęciach szkolnych, w  ilości przekraczającej 30 % miesięcznego obowiązkowego wymiaru godzin 

lekcyjnych. 
 

2. O zaistnieniu okoliczności wymienionych w pkt 1 lit. d rodzice lub opiekunowie prawni lub pełnoletni stypendyści 
zobowiązani są zawiadomić dyrektora szkoły w terminie 7 dni. 

 
3. W przypadkach przekazania stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych pkt 1, rodzice lub opiekunowie 

prawni lub pełnoletni stypendyści zobowiązują się do zwrotu otrzymanych rat stypendium na konto wskazane przez szkołę. 
 
§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy. 
 
§ 7. Wszelkie spory na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Szkoły. 
 
§ 8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Szkoła. 

 
................................................................      ........................................................ 
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)              /podpis Dyrektora Szkoły/ 
(w przypadku ucznia pełnoletniego podpis ucznia) 
 
 

 
 

Załącznik Nr 2 
do wniosku o przyznanie stypendium uczniom, 
na rok szkolny 2006/2007 finansowane ze środków 
Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

 
I.  WZÓR 

................................................................... 

................................................................... 
              (imię i nazwisko, adres) 
 
OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKIWANYM Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALN OŚCI OSÓB ROZLICZAJ ĄCYCH SIĘ 
NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW 

OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE. 
 

Oświadczam, Ŝe w roku kalendarzowym 2005 uzyskałam/em dochód z działalności opodatkowanej w formie: 
(zakreślić odpowiedni kwadrat) 

 
ryczałtu ewidencjonowanego 

 
karty podatkowej 

 
1. Dochód po odliczeniu kwot z pozycji 2-4 wyniósł                              ............... .................zł..................gr. 
2. NaleŜne składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły                       ............. .................zł..................gr. 
3. NaleŜne składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły                      .............. .................zł..................gr. 
4. NaleŜny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł                        ................ .................zł..................gr. 

 
Mrągowo, ..............................2006 r.    ............................................................................. 

      (podpis osoby składającej oświadczenie) 
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Pouczenie 
 

Dochód deklarowany w oświadczeniu nie moŜe być niŜszy od kwoty odpowiadającej sześciokrotności sumy naleŜnego 
zryczałtowanego podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych). 

 
W przypadku osób rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego osoba ubiegająca się o stypendium naleŜny 

ryczałt dokumentuje zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wysokości naleŜnego ryczałtu w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres otrzymania stypendium. 

 
W przypadku osób rozliczających się w formie karty podatkowej osoba ubiegająca się o stypendium wysokość podatku 

dokumentuje decyzją lub decyzjami z urzędu skarbowego o wysokości karty podatkowej w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres otrzymania stypendium. Wysokość karty podatkowej pomniejszona o wysokość składek na 
ubezpieczenie zdrowotne odliczanych od podatku stanowi podatek naleŜny. 
 

 
Załącznik Nr 3 
do wniosku o przyznanie stypendium uczniom, 
na rok szkolny 2006/2007 finansowane ze środków 
Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

 
II.  WZÓR 

................................................................... 

................................................................... 
              (imię i nazwisko, adres) 
 

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NIEPODLEGAJ ĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM 
 
Oświadczam, Ŝe w roku kalendarzowym 2005 uzyskałam/em dochód w wysokości  ............................ zł ................ gr. z tytułu: 
 

1. ......................................................... 
2. ......................................................... 
3. ......................................................... 
4. ......................................................... 

 
 
Mrągowo, ..............................2006 r.     ....................................................................................... 

(podpis osoby składającej oświadczenie) 
 

WaŜne! 
 

Oświadczenie obejmuje następujące dochody w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 3 
pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych): 

 
1. Dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego  potwierdzone zaświadczeniem  o wielkości posiadanego gospodarstwa 

rolnego. 
2. Alimenty na dzieci - decyzja sądu o przyznaniu alimentów. 
3. Stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie wyŜszym oraz w przepisach o stopniach naukowych i 

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a takŜe inne stypendia przyznawane uczniom lub studentom, np.: 
  a) naukowe, 
  b) socjalne, 
  c) szkolne, oraz 
  d) stypendia z Agencji Nieruchomości Rolnej, 
  e) stypendia realizowane w ramach ZPORR, dz. 2.2 Priorytet II „Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieŜy wiejskiej 

". 
4. Renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. 
5. Renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o 

zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. 
6. Świadczenia pienięŜne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pienięŜnym  i 

uprawnieniach przysługujących Ŝołnierzom zastępczej słuŜby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, 
kamieniołomach, zakładach rud uranu  i batalionach budowlanych. 

7. Dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz 
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. 
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8. Świadczenie pienięŜne określone w przepisach o świadczeniu pienięŜnym przysługującym osobom deportowanym do 
pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich. 

9. Emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań w latach 1939-1945 lub 
eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów. 

10. Renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz 
członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach 
w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy. 

11. Zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie 
ubezpieczeń społecznych. 

12. Środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji 
międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na 
podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, 
właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym równieŜ w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za 
pośrednictwem podmiotu upowaŜnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym 
słuŜyć ma ta pomoc. 

13. NaleŜności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości 
diet z tytułu podróŜy słuŜbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub 
samorządowych jednostkach sfery budŜetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. 
Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). 

14. NaleŜności pienięŜne wypłacone policjantom, Ŝołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i 
jednostek policyjnych uŜytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo 
państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieŜenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a takŜe naleŜności pienięŜne 
wypłacone Ŝołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych  
organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych. 

15. NaleŜności pienięŜne ze stosunku słuŜbowego otrzymywane w czasie słuŜby kandydackiej przez funkcjonariuszy 
Policji, Państwowej StraŜy PoŜarnej, StraŜy Granicznej, Biura Ochrony Rządu obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały 
dochód. 

16. Dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa  w rolniczej spółdzielni produkcyjnej. 
17. Kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące 

czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich. 
18. NaleŜności pienięŜne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych połoŜonych na 

terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyŜywienia tych 
osób. 

19. Dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, 
poz. 1112, z późn. zm.). 

20. Dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy 
ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych. 

21. Ekwiwalenty pienięŜne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i 
prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe". 

22. Ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla 
kamiennego w latach 2003 - 2006. 

23. Ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla 
kamiennego w latach 2003 - 2006, świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora. 

24. Dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej 
Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. 

25. Renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego 
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. 

26. Zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłuŜników alimentacyjnych oraz zaliczkę alimentacyjną. 
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Załącznik Nr 5  do regulaminu przyznawania stypendiów, 
na rok szkolny 2006/2007, finansowanych ze środków 
Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 
uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 
z obszarów wiejskich, podejmującym naukę lub uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, 
w których nauka kończy się maturą, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Mrągowski. 

 
Wykaz zał ączników, które nale Ŝy przedło Ŝyć w celu przyznania stypendium: 

 
I Załączniki dokumentujące sytuację rodzinną: 
  a) zaświadczenie o stałym zameldowaniu w miejscu zamieszkania rodziców lub prawnych  opiekunów ucznia, 
  b) zaświadczenie ze szkoły o podjęciu bądź kontynuowaniu nauki. 
II Załączniki wymagane do ustalenia średniego dochodu miesięcznego na 1 osobę w rodzinie: 
  a) decyzja odpowiedniego organu o ustaleniu prawa do zasiłku rodzinnego - o ile dotyczy, 
  b) orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, 
  c) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku 2005, jeŜeli 

dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych /wszyscy 
członkowie rodziny, którzy mają ukończony 18 rok Ŝycia/, 

  d) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości naleŜnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok albo 
decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, 

  e) zaświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku 2005, jeŜeli członkowie rodziny rozliczają się 
na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne, 

  f) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku 2005 niepodlegającego opodatkowaniu, 
  g) zaświadczenia właściwego organu o wielkości gospodarstwa rolnego wyraŜonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej 

powierzchni w roku 2005 albo nakaz płatniczy za ten rok, 
  h) umowę dzierŜawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego 

w dzierŜawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania 
gospodarstwa rolnego w dzierŜawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, 

  i) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do uŜytkowania przez rolniczą 
spółdzielnię produkcyjną, 

  j) przekazy lub przelewy pienięŜne dokumentujące wysokość alimentów, jeŜeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem 
sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, 

  k) kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia 
zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pienięŜne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych 
alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niŜszych niŜ zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenia 
komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a takŜe o wysokości wyegzekwowanych 
alimentów, 

  l) kopię aktów zgonu rodziców lub kopię wyroku sądu zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się tj. osoby 
pełnoletniej uczącej się nie pozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub zasądzeniem  od rodziców 
na jej rzecz alimentów, 

  m) kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małŜonka lub 
rodzica w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko, 

  n) zaświadczenia o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku 2005, w instytucji 
zapewniającej całodobowe utrzymanie, 

  o) zaświadczenie z urzędu pracy o otrzymanych zasiłkach. 
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2299 

UCHWAŁA Nr XLIII/64/06 

Rady Miejskiej w Kisielicach 

z dnia 13 wrze śnia 2006 r. 

 

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania k onsultacji z mieszka ńcami sołectw Gminy Kisielice, 

zarządzonych przez Rad ę Miejsk ą w Kisielicach w celu przeprowadzenia konsultacji d otycz ących projektów statutów 

sołectw oraz statutu osiedla w Kisielicach. 

 

Na podstawie art. 5a. i art. 40. ust. 1. oraz w związku z 
treścią art. 35. ust. 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Miejska w 
Kisielicach uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania 

konsultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Kisielice oraz 
miasta Kisielice, które zarządzone zostają przez Radę 
Miejską w Kisielicach w celu przeprowadzenia konsultacji 
dotyczących projektów statutów sołectw oraz statutu 
osiedla w Kisielicach, w sposób określony w niniejszej 
uchwale. 

 
2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie do 

trzech miesięcy od dnia opublikowania tej uchwały w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. 

 
§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone podczas 

obrad zebrań wiejskich w sołectwach oraz na ogólnym 
zebraniu mieszkańców osiedla w Kisielicach. 
 

§ 3. Uprawnieni do udziału w konsultacjach są stali 
mieszkańcy sołectw bądź osiedla, tj. „osoby stale 
zameldowane w sołectwach lub na terenie osiedla”*, 
posiadające czynne prawo wyborcze. 

 
§ 4. 1. O przeprowadzeniu konsultacji powiadomi 

mieszkańców Burmistrz Kisielic w formie obwieszczenia. 
 
2. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno 

zawierać dokładny termin, miejsce i przedmiot konsultacji. 
 
3. Obwieszczenie podaje się do wiadomości 

mieszkańców co najmniej na 7 dni przed planowanym 
terminem zebrania. 

 
§ 5. Zebranie wiejskie w sołectwach oraz ogólne 

zebranie mieszkańców osiedla, których przedmiotem mają 
być konsultacje, o których mowa w § 1, zwołują sołtysi 
oraz przewodniczący zarządu osiedla, w trybie właściwym 
dla zwołania zebrania, podanym w obowiązującym 
statucie jednostki pomocniczej. 

 
§ 6. Konsultacje uwaŜa się za przeprowadzone 

niezaleŜnie od liczby mieszkańców biorących w nich 
udział. 

 
§ 7. 1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się 

protokół. 
 
2. Protokół powinien zawierać termin i miejsce 

konsultacji, ich przedmiot oraz wyniki.  
 
§ 8. Burmistrz Kisielic przedkłada informacje o 

przeprowadzonych konsultacjach na najbliŜszej sesji Rady 
Miejskiej. 

 
§ 9. Uchwała podlega podaniu do wiadomości 

mieszkańców gminy poprzez wywieszenie na tablicach 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kisielicach oraz we 
wszystkich sołectwach i osiedlach na terenie gminy. 

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

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach 
Janusz S. Więcek 

 

 
 
 
___________________ 
* Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził niewaŜność  
- rozstrzygnięcie nadzorcze PN.0911-361/06 z dnia 9 października 2006 r. 
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2300 

UCHWAŁA Nr XXVI/183/06 

Rady Gminy Świątki 

z dnia 20 wrze śnia 2006 r. 

 

w sprawie zmiany Statutu Gminnego O środka Pomocy Społecznej w Świątkach. 

 

Na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U Nr 64, poz. 593, 
zm. Dz. U. Nr 99, poz. 273, Dz. U. Nr 273, poz. 2703) art. 
1 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu 
wobec dłuŜników alimentacyjnych oraz zaliczce 
alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732, zm. Dz. U. Nr 164, 
poz. 1366) art.. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 
2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 
1143 zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z 2005 r. Nr 
164, poz. 1366 i Nr 175, poz. 1462 z 2005 r. Nr 94, poz. 
651) art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806 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, Nr 214, poz. 1806 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 z 
2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz § 25 Statutu Gminy Świątki 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/31/03 Rady 
Gminy w Świątkach z dnia 30 kwietnia 2003 roku w 
sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świątki (Dz. Urz. Woj. 
Warm.-Mazurskiego Nr 99, poz. 1356) Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Świątkach stanowiącym załącznik do 
uchwały Nr XV/94/04 Rady Gminy w Świątkach z dnia 
4 listopada 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątkach (Dz. 
Urz. Woj. Warm.-Mazurskiego Nr 174, poz. 2125 zm. Dz. 
Urz. Woj. Warm.-Mazurskiego z 2005 r. Nr 56, poz. 784) 
wprowadza się następujące zmiany: 

 
  1) w § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie; 

„3) zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i 
prowadzenia postępowania wobec dłuŜników 
alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej zlecone 
Gminie (Wójtowi Gminy) z zakresu administracji 
rządowej”; 

 
  2) w § 14 ust.3 otrzymuje brzmienie; 

„3. W skład Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
wchodzą: 

1. Kierownik. 
2. Pracownicy socjalni w rejonach w tym jeden 
koordynator Klubu Integracji Społecznej. 
3. Opiekunki domowe (w przypadku potrzeby 
zatrudnienia). 
4. Inspektor do spraw świadczeń rodzinnych. 
5. Referent do spraw świadczeń rodzinnych i 
zaliczek alimentacyjnych”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

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

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jacek Pacho 

 

 
 
 
 

2301 

UCHWAŁA Nr XLIV/216/06 

Rady Gminy Elbl ąg 

z dnia 21 wrze śnia 2006 r. 

 

w sprawie nadania kategorii dróg gminnych. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z 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 z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 
1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 z 2006 r. Nr 17, poz. 
128) i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2086, Nr 273, poz. 2703 z 2005 r. Nr 163, poz. 
1362 i 1364, Nr 169, poz. 1420, Nr 172, poz. 1440 i 1441, 

Nr 179, poz. 1486) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu 
Elbląskiego, Rada Gminy Elbląg uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych działki 
pod ulice w/g poniŜszego wykazu dróg: 
 

Lp. MIEJSCOWOŚĆ 
Nazwa ulicy 

Klasa 
drogi 

Przebieg drogi 

1. Gronowo Górne 
ul.  DIAMENTOWA 

„D” od drogi powiatowej nr 1141 N (ul. 
Agatowa) do drogi krajowej nr 22 

2. Gronowo Górne 
ul. SZMARAGDOWA 

 
„D” 

od  ulicy Diamentowej do zespołu 
garaŜy na osiedlu zabudowy 
wielorodzinnej 
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3. Gronowo Górne 
ul. RUBINOWA 

 
„D” 

od ulicy Szmaragdowej do zabudowy 
domków jednorodzinnych 

4. Gronowo Górne 
ul. PERŁOWA 

 
„D” 

od drogi powiatowej nr 1141 N (ul. 
Agatowa) do drogi  powiatowej 
nr 1141 N (ul. Agatowa) 

5. Gronowo Górne 
ul. KORALOWA 

 
„D” 

od drogi powiatowej nr 1141 N (ul. 
Agatowa) do zabudowy domków 
jednorodzinnych 

6. Gronowo Górne 
ul. TOPAZOWA 

 
„D” 

od drogi powiatowej nr 1141 N (ul. 
Agatowa) do drogi powiatowej 
nr 1137 N (ul. Szafirowa) do drogi 
krajowej nr 7 

7. Gronowo Górne 
ul. LAZURYTOWA 

 
„D” 

od ulicy Nefrytowej do działek 
rzemieślniczych 

8. Gronowo Górne 
ul. KRYSZTAŁOWA 

 
„D” 

od drogi powiatowej nr 1141 N (ul. 
Agatowa) do zabudowań ogrodniczych 
w kierunku wsi Czechowo 

9. Gronowo Górne 
ul. BRYLANTOWA 

 
„D” 

od drogi krajowej nr 7 do torów 
kolejowych PKP 

10. Gronowo Górne 
ul. BERYLOWA 

 
„D” 

od drogi powiatowej nr 1137 N (ul. 
Szafirowa) do drogi krajowej nr 7 do 
działek po Państwowym 
Przedsiębiorstwie Gospodarki 
Ogrodniczej do Jeziora „DruŜno” 

11. Gronowo Górne 
ul. NEFRYTOWA 

 
„L” 

od drogi  powiatowej nr 1137 N (ul. 
Opalowa) do drogi powiatowej nr 1141 
N (ul. Agatowa) 

 
2. Drogi z powyŜszego wykazu od poz. 1-10 

oznaczono kolorem czerwonym, a drogę pod poz. 11 
oznaczono kolorem Ŝółtym w załączniku graficznym nr 1 
do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych działki 

pod drogi w/g poniŜszego wykazu dróg: 
 
Lp. MIEJSCOWOŚĆ Klasa 

drogi 
Przebieg drogi 

1. NOWOTKI „D” od drogi powiatowej nr 1101 N m. 
Nowotki do drogi powiatowej nr 1101 
N do  Zalewu Wiślanego 

2. NOWOTKI „D” od m. Nowotki – III Kolonia  do  
Zalewu Wiślanego 

3. KĘPINY WIELKIE „D” od drogi powiatowej nr1101 N m. 

Nowotki do drogi powiatowej nr 1100 
N m. Kępiny Wielkie 

4. ADAMOWO Wieś „D” od m. Adamowo Wieś do m. 
Władysławowo 

5. ADAMOWO  Osiedle „D” od m. Adamowo - Osiedle – miasta 
Elbląg 

6. WŁADYSŁAWOWO „D” od m. Władysławowo do m. Helenowo 
7. RACZKI ELBLĄSKIE „D” od granicy gminy – m. Karczowiska 

Górne do m. Raczki Elbląskie 
8. TROPY ELBLĄSKIE „D” od drogi powiatowej nr 1121 N m. 

Tropy Elbląskie do rzeki „Tyna” 
9. TROPY ELBLĄSKIE „D” od drogi powiatowej nr 1121 N m. 

Tropy Elbląskie do granicy gminy 
10. NOWINA „D” od m. Nowina do drogi krajowej nr 7 
11. SIERPIN „D” od m. Sierpin do m. Czechowo 
12. PILONA „D” od drogi powiatowej nr 1140 N m. 

Przezmark do m. Pilona 
13. PRZEZMARK „D” od m. Przezmark do m. Myślęcin 
14. MYŚLĘCIN „D” od m. Myślęcin – Pasieki do m. 

Weklice 
15. WEKLICE „D” od m. Weklice do granicy gminy  

(kierunek m. Rogowo) 

 
2. Drogi z powyŜszego wykazu od poz. 1-15 

oznaczono kolorem zielonym w załączniku graficznym nr 
2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się 

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

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2007 roku. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Wojciech  Jezierski 
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Załącznik graficzny Nr 1 
do uchwały Nr XLIV/216/06 
Rady Gminy Elbląg 
z dnia 21 września 2006 r. 
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Załącznik graficzny Nr 2 
do uchwały Nr XLIV/216/06 
Rady Gminy Elbląg 
z dnia 21 września 2006 r. 
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2302 

UCHWAŁA Nr XXXI/239/06 

Rady Gminy w Grodzicznie 

z dnia 21 wrze śnia 2006 r. 

 

w sprawie utworzenia odr ębnego obwodu głosowania w wyborach Rady Gminy w Gro dzicznie, Rady Powiatu 

Nowomiejskiego i Sejmiku Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2b ustawy z dnia 
16 lipca 1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z dnia 2003 r. Nr 
159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Gminy Grodziczno 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania o numerze 

5 w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie dla 
przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady Gminy 
Grodziczno, Rady Powiatu Nowomiejskiego i Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Siedziba 
obwodowej komisji wyborczej znajduje się w budynku 
Domu Pomocy Społecznej Nowe Grodziczno 14 B. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego, a 
ponadto podaje się ją do publicznej wiadomości przez 
rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

Alojzy Grondzewski 
 

 
 
 
 
 

2303 

UCHWAŁA Nr XL/235/06 

Rady Powiatu Bartoszyckiego 

z dnia 22 wrze śnia 2006 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie przyzna wania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie sz ans 

edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z  Powiatu Bartoszyckiego na rok szkolny 2005/2006” 

przyj ętego uchwał ą Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXX/183/05. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 1. § 4 ust. 2 oraz ust. 13 regulaminu otrzymują 

nowe brzmienie: 
 „2. Stypendia są przekazywane na cele wymienione w 
ust. 3 w formie refundacji wydatków lub formie 
finansowej.” 
 „13. Wypłata zaliczki, refundacja lub środki finansowe 
przekazywane są: 

a) w przypadku uczniów małoletnich do rąk własnych ich 
rodziców lub opiekuna prawnego, 

b) w przypadku uczniów pełnoletnich do rąk ucznia.” 
 

2. § 7 ust. 1 regulaminu otrzymują nowe brzmienie: 

 „1. Stypendium na rok szkolny 2005/2006 przyznaje się w 
wysokości nie mniejszej niŜ 1000,-zł i nie większej niŜ 
2500,- zł.” 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 
Powiatu. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego oraz podlega ogłoszeniu w 
Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Rady 
Powiatu. 
 

Przewodniczący Rady 
Maria Milewska 
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2304 

UCHWAŁA Nr XXXVII/301/06 

Rady Gminy Łukta 

z dnia 25 wrze śnia 2006 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszka ńcami dotycz ących ustalenia (przywrócenia) nazwy i okre ślenia 

rodzaju miejscowo ści dla miejscowo ści le śniczówki Białka poło Ŝonej na terenie gminy Łukta. 

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 
1591 z 2002 roku 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 z 2004 r. Nr 
116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 3 ust. 2 i 
art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o 
urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 
fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 z 2005 r. Nr 17, 
poz. 141) - Rada Gminy Łukta uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami 

miejscowości leśniczówki Białka połoŜonej na terenie 
gminy Łukta w sprawie ustalenia (przywrócenia) nazwy 
„Białka” i określenia rodzaju miejscowości dla 
miejscowości Białka - „osada  leśna”. 

 
§ 2. Konsultacje, o których mowa w § 1 zostaną 

przeprowadzone poprzez indywidualne zbieranie głosów 
mieszkańców leśniczówki Białka, w terminie 14 dni od 
daty wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały. 

 
§ 3. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje 

miejscowość leśniczówkę Białkę połoŜoną w obrębie 
granicy gminy Łukta. 

 
§ 4. W trakcie konsultacji mieszkańcy odpowiedzą na 

pytanie: 
„Czy jesteś za ustaleniem (przywróceniem) nazwy „Białka” 
dla miejscowości leśniczówki Białka połoŜonej na terenie 
gminy Łukta i określeniem rodzaju miejscowości dla 
miejscowości Białka - „osada leśna” ? 

 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Łukta. 
 
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Cezara Wojno-Stańczyc 
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UCHWAŁA Nr XLIV/8/06 

Rady Miejskiej w Mr ągowie 

z dnia 28 wrze śnia 2006 r. 

 

w sprawie utworzenia odr ębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Mr ągowie. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 159, poz. 
1547 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w 
Mrągowie na wniosek Burmistrza Miasta Mrągowa 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania Nr 12 w 

Szpitalu Powiatowym w Mrągowie ul. Wolności 3 i ustala 
siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej w holu Szpitala 
Powiatowego w Mrągowie, dla przeprowadzenia wyborów 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta Mrągowa. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i 

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do 
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Zbigniew Lubowidzki 
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UCHWAŁA Nr XLII/323/06 

Rady Miejskiej w Mikołajkach 

z dnia 29 wrze śnia 2006 r. 

 

w sprawie utworzenia odr ębnego obwodu głosowania. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 
1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 
1547 z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, 
poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 
1127) na wniosek Burmistrza Miasta Mikołajki, Rada 
Miejska w Mikołajkach uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania dla 

przeprowadzenia wyborów samorządowych, 
zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku: 
 
  1) Obwód głosowania nr 6 w Ewangelickim Domu Opieki 

„ARKA” w Mikołajkach. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i 

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz wywieszeniu 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy i ogłoszeniu w 
Biuletynie Informacji Publicznej. Egzemplarz uchwały 
podlega doręczeniu Wojewodzie Warmińsko-
Mazurskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Sławomir Gawliński 
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UCHWAŁA Nr LV/339/06 

Rady Miejskiej w Barczewie 

z dnia 2 pa ździernika 2006 r. 

 

w sprawie utworzenia odr ębnego obwodu głosowania w Zakładzie Karnym w Barcze wie. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 
159, poz. 1547 z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 167, poz. 
1760 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242) Rada 
Miejska w Barczewie - na wniosek Burmistrza Barczewa 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. W wyborach do Rady Miejskiej w Barczewie, 

Rady Powiatu Olsztyńskiego, Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, Burmistrza Barczewa tworzy się 

obwód głosowania nr 17 w Zakładzie Karnym w 
Barczewie. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i 

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do 
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Halina Bronka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 157   Poz.  
 

- 10039 -

2308 

UCHWAŁA Nr XLI/175/06 

Rady Gminy Jonkowo 

z dnia 6 pa ździernika 2006 r. 

 

w sprawie utworzenia odr ębnego obwodu głosowania. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 
1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 
z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 
1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 34, 
poz. 128 i Nr 34, poz. 242) na wniosek Wójta Gminy 
Jonkowo, Rada Gminy Jonkowo uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania w 

wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw określony w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Jonkowo. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i 

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do 
publicznej wiadomości/po przez wywieszenie na tablicy 
Urzędu Gminy Jonkowo. 
 

Przewodniczący Rady 
Leszek Domin 

 
 
Załącznik 
do uchwały Nr XLI/175/06 
Rady Gminy Jonkowo 
z dnia 6 października 2006 r. 
 

Nr Obwodu Głosowania Obwody Odrębne (granice obwodu głosowania) Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 

5 Dom Pomocy Społecznej 
ul. Lipowa 9 

Dom Pomocy Społecznej 
w Jonkowie, ul. Lipowa 9 

(Świetlica) 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych 
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INFORMACJA 

Starosty Olszty ńskiego 

z dnia 12 pa ździernika 2006 r. 

 

w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obr ębów Giedajty, Gutkowo, Jonkowo i Warkały w jednostc e 

ewidencyjnej Jonkowo, powiat olszty ński, województwo warmi ńsko-mazurskie. 

 

Na postawie art. 24a pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. Nr 240, poz. 
2027 z 2005 r.) informuję, Ŝe projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów 
Giedajty, Gutkowo, Jonkowo i Warkały w jednostce ewidencyjnej Jonkowo, powiat olsztyński, województwo warmińsko-
mazurskie stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. 

 
W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego kaŜdy, czyjego 

interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym 
moŜe zgłaszać zarzuty do tych danych. 

 
Informacja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 
Starosta 

Adam Sierzputowski 
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WYROK 

w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 24 sierpnia 2006 r. 

sygn. akt II SA/Ol 138/06 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: 
 
Przewodniczący   Sędzia WSA  Hanna Raszkowska (spr.), 
Sędzia WSA  Marzenna Glabas, 
Asesor WSA   Katarzyna Matczak, 
Protokolant  Urszula Wojciechowska, 
 
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2006 r. sprawy ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę 
Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 16 grudnia 2005 r. Nr XXVIII/197/05 w przedmiocie regulaminu określającego wysokość i 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków 
 
I. stwierdza niewaŜność zaskarŜonej uchwały, 
II. orzeka Ŝe zaskarŜona uchwała nie moŜe być wykonana. 
 
 
 
 


